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تعىن بنشر البحوث والدراسات اللغوية حمكّمة  دولية فصلية أكادميية جملة :الباحث 
واألدبية والبحوث الفكرية ذات العالقة بالعلوم اإلنسانية ، وما يتصل منها بالدراسات القرآنية 

كما تم بالنشاطات العلمية األكادميية من خالل امللتقيات واملؤمترات الوطنية والدولية اليت ..
وللنشر بالة ينبغي احترام قواعد النشر وشروطه . هجيةتستويف قواعد النشر العلمية واملن

  :املبيـنة أدنـاه 
العربية والفرنسية واإلجنليزية ، مع ضرورة ذكر اسم : تم الة بنشر املقاالت باللغات  -1

 .املؤلف ودرجته العلمية وختصصه ومؤسسة عمله
  . ية للمقالمع مراعاة العناوين الفرع  A4تكون الكتابة على صفحة  مبقاس   -2
 و ، للمنت  traditionnal arabic 16: نوع اخلط وحجمه يف العربية وغريها  -3

 14traditionnal arabic   للهوامش وقائمة املصادر واملراجع، ويكون
 .سنتم 01: الفصل بني األسطربـ

...)  1،2،3( ينبغي إثبات اهلوامش واإلحاالت يف أسفل كل صفحة باألرقام العادية  -4
 : على أن تكون املصادر واملراجع يف آخر املقال ، خبط . قة اآللية التلقائيةوبالطري

14 traditionnal arabic 
 .جيب أن ال يقل عدد صفحات املقال عن  اخلمس وال يتجاوز العشرين -5
بالعربية إن ) من مخسة إىل سبعة أسطر(ع البحوث واملقاالت مبلخص شاف عنها تشفّ -6

 . ويأيت يف بداية املقال.. العكس كذلككان املقال بلغة أجنبية، و
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يف حال تعذُّر نشر بعض املقاالت املقبولة اليت تصل إىل الة متأخرة يف عدد ما، فإنه  -7
يتم إرجاؤها إىل األعداد الالحقة حبسب املوضوع والترتيب وأولويات الة  ومقاييس 

  ..عمل هيئة التحرير
للتقييم والتحكيم من قبل خرباء  -إجازا  قبل -ختضع املقاالت والبحوث والدراسات  -8

 . ومتخصصني، علماً أنّ قرارام غري قابلة للطعن أو االعتراض
خيضع ترتيب املقاالت يف الة ملقاييس تقنية حمضة، وليس مثة أية مفاضلة بينها، وال  -9

 .عالقة لترتيبها  باملوضوع أو مبكانة صاحب املقال
  . إىل أصحاا سواء أنشـرت أم مل تنـشر األعمال املقدمة ال ترد  - -10
ال يقْيل أي عمل يتضمن جترحيا أو طعنا أو جتاوزاً حلدود اللياقة واآلداب، أو خيرج  -11

  .عن اإلطار العلمي املوضوعي
الة غري مسؤولة عما يـرد إليها من اآلراء أو األحكام أو االجتاهات املتضمنة فيما  -12

.. ن املقاالت تعبر عن آراء أصحاا، ويتحملون مسؤوليتها كاملةًينشر من األعمال، أل
 . وال تعرب بالضرورة عن رأي الة

  باسم رئيس التحرير  على  -مكتوبة ت تقدم املقاالت والبحوث والدراسا :املراسلة
: أو  bmajalla@yahoo.frأو ترسل على الربيد اإللكتروين  CDقرص مضغوط 

abouf@hotmail.fr    أو  aabouahmed@yahoo.fr 
طريق غرداية   . جامعة عمار ثليجي األغواط - كلية اآلداب واللغات  –رئيس التحرير 

 29.93.17.91.(213):  اتفاهل - اجلزائر 03000األغواط  G 37ص ب 
 00213 772735697: اهلاتف املباشر 29.93.26.9800213  :الفاكس
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 رئيس اجلامعة - األستاذ الدكتور مجال بن برطال : الرئيس الشريف للمجلة 

  :إدارة الــة 
  :مدير الة 

 الدكتور مسعود عامر 
 --- 

  : رئيس التحرير 
 حالدكتور عبد العليم بوفات

 --- 
  :نائب رئيس التحرير   

 الدكتور سليمان بن علي

  :هيئـة التحريـر 
  اجلزائر –جامعة األغواط   –عيسى :بريهمات/ د .أ - 
  اجلزائر –جامعة األغواط  - مسعود عامر / د .أ - 
  اجلزائر  –جامعة األغواط   –حممد قريبيز / د  - 
  اجلزائر  –جامعة األغواط   –بوداود وذناين / د  - 
  اجلزائر –جامعة األغواط   –التجاين بن الطاهر / د  - 
  اجلزائر –جامعة األغواط   –عبد احلميد قاوي / أ  - 
  اجلزائر  –جامعة األغواط  –عبد القادر بلغريب / أ  - 
 اجلزائر –جامعة األغواط  –عبد القادر معمري / أ  - 
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  بسم ا الرمحن الرحيم
  :تقديـم 

تستمر مسرية نشر العلم واملعرفة  "الباحث"عدد الثاين عشر من جملة يف هذا ال
اتسمت  وقد .الذي هو دأب هذه الة ومنهجهاالصحيح  العلمي دربالعلى 

، باجلدية يف البحثو وضوعية يف معاجلة القضايا،املقاالت اليت بني أيدينا بامل
  .، وهو ما يقدم خدمة جليلة للبحث والباحثنيوبالتنوع واجلدة يف الطرح

زيد  الدكتورلكل من  اللغوية مبقال مشتركبداية املوضوعات  قد جاءتو
جامعة من  هر محد القرالةسا، والدكتور  جامعة آل البيتمن  خليل القرالة

: " ، حتت عنوان .جامعة حائلمن  زايد بن مهلهل بن عتيق، والدكتور الزرقاء
وهو حبث قيم يتضمن ." املصطلح النحوي عند سيبويه بني املصطلح واملفهوم

  .. فوائد مجة جديرة بالقراءة للوقوف على املصطلح ومفهومه عند سيبويه
 –لألستاذة فوزية قمقام من جامعة ورقلة ال قيم فهو مق وأما البحث الثاين 

تناولت  ."املصطلح البالغي يف مؤلفات القدماء واحملدثني: " اجلزائر ، وجاء بعنوان
وقد استطاعت الباحثة، . فيه مجلة من املصطلحات البالغية لدى القدماء واحملدثني

وهذا حبث حيتاج  .مبنهج علمي منتظم، جتلية عدة جوانب تتعلق باملصطلح البالغي
  ..وال سيما الذين يقبلون على الدرس البالغي، ومصطلحهإليه طالّب العلم 

أثر : " بعنوان جامعة اجلزائر ، ألستاذ أحممد لقدي منل ثالثة مث نطالع مقالة
ليقدم فيها  ."منوذجاً العالقة باألسلوبية: يف الدراسات البالغية احلديثة " البديع"

حول عالقة البديع بعلمي املعاين والبيان ، مصححا وموضحاً  الباحث أفكارا مهمة
  ..بعض املفاهيم البالغية يف هذا الشأن



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

16 
 

روحبي من جامعة املسيلة باجلزائر للدكتور خلضر فهي  لرابعةاوأما املقالة       
وهي . "جين مالمح البحث الصويت يف الدرس الصريف عند ابن":موسومة بـ

ملا تناوله صاحبها من عالقة بني الدرس الصويت والدرس مقالة ذات أمهية بارزة 
الصريف عند أحد أبرز اللغويني املنظّرين للدرس اللغوي العريب على امتداد 

  ..العصور
أمحد محد للدكتور وأما املوضوعات األدبية والنقدية فقد استهلّت ببحث    

مناذج حية من " : النعيمي من جامعة البلقاء التطبيقية باألردن ، موسوم بـ
قدم فيه الباحث عمالً قيمـاً مفيداً ، بدأه  ."إشكالية التجنيس يف القصة األردنية

متخذا مناذجه التطبيقية من ثالثة كتب  التجنيس يف القصة األردنيةبطرح إشكالية 
  ..وقدم أفكاراً مهمة جديرة بالقراءة واملناقشة. اختارها إلثبات أطروحته 

جامعة من  عيسى بريهماتلألستاذ الدكتور وأما البحث الثاين فكان       
 ثقافة األنا وثقافة بني : الترمجة لألطفال :اجلزائر، حتت عنوان - األغواط

وهو حبث كثري الفوائد ملا يتناوله من قضايا الترمجة للطفل وآلياا وفنوا  ."اآلخر
 ، كما يرى صاحب املقال، تفتقرالقراء الصغار  هؤالء الترمجة املوجهة إىلإذْ إنّ 

، فضالً لفيته اللغوية والثقافيةوخطبيعة الطفل تراعي  ال، كما أا إىل االختصاص
  ..هترمجة كهذراعاا يف اليت ينبغي مجتماعية االنفسية والعطيات امل عن

رع  لدکتورة آفرين زال، مشترك عد ذلك إىل مقال جم الفوائدوننتقل ب      
األسلوبية : " ، اختارتا له عنوانإيران  –جامعة شرياز - واألستاذة مرضية مريزاييان
  ..دراسة عالقة األسلوبية بالبالغةوذلك من خالل ة ، صراع بني القدامة و احلداث

فتناول يف  ،اجلزائر –جامعة األغواط  من الدكتور ميهوب جعرينوأما       
 بني النظرية.. املنهج املوضوعايت"  :ا حتت عنوانجديد املقالة الثالثة موضوعاً
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وهو حبث قيم طرح فيه صاحبه إشكالية املنهج يف النقد العريب املتأثر  ."والتطبيق
  ..مبيناً مصادر هذا املنهج وأسسه الفلسفية. بالنظريات املعاصرة

لة يف املقا ،اجلزائر  -األستاذة فاطمة حمتاري من جامعة األغواطوتنقلنا      
اخلطاب النسوي :"الرابعة إىل األدب النسائي يف موضوع جديد مهم موسوم بـ

تناولت فيه أبعاد هذا اخلطاب ودور املرأة يف  ."وحركة الواقع العريب املعاصر
  .اتمع وعالقتها بالكتابة الروائية ، واالجتاهات اليت سلكتها يف ذلك

 ": كان مبدؤها ببحث حتت عنوان وأما موضوعات الفكر والعلوم اإلنسانية ف    
أنظمة تقييم األداء كأداة لتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 

وهو حبث قيم مفيد من جهة . اجلزائر - لألستاذ نوري حممد من جامعة األغواط 
موضوعه ، مث من جهة طريقة معاجلته ، إذْ قدم الباحث صورة واضحة للقارئ 

  .هذه األنظمة ودورها يف تنمية املوارد البشرية باملؤسسة االقتصاديةعن  الكرمي
جوانب من املظاهر احلضارية للساحـل " : وجاء البحث الثاين بعنوان       

لألستاذ طارق مريقي من جامعة األغواط ." م .خالل األلف الثانية ق الفينيقي
ةً عن حضارة الفينيقيني وهو حبث تارخيي مفيد يقدم صورة جلي.. اجلزائر  –

تتبع فيه الباحث حياة الفينيقيني ونشاطهم . خالل األلف عام الثانية قبل امليالد
  ..وحركتهم احلضارية على الساحل

حران  قدمه األستاذ يتناول قضية من أهم قضايا العصر،وأما املقال الثالث ف  
، واختار شباب يف اتمعإشكالية ال ، ويعاجل فيهاجلزائر -جامعة األغواطمن  العريب

   .."اتمع اجلزائرياب ومسألة االندماج االجتماعي يف الشب: " عنوان له 
يتضمن فكرة من أبدع األفكار جتمع بني  مبقال مقاالت هذا العددوجاء ختام 

 : " ، حتت عنواناجلزائر –أميـنة رقيـق من جامعة املسيلة  لالستاذة،  اللغة واإلشهار
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شهار اإلبتناولت فيه عالقة البالغة ." الثابتة اإلشهارية الصورة يف بالغيةال التقنيات
  ..وآليات استعماهلا يف هذا اال

نرجو أن تكون البحوث اليت تضمنها هذا العدد قد حققت الفائدة العلمية 
املرجوة لألساتذة والباحثني وطالّب العلم ، وقدمت للجميع تنوعاً علمياً وثراًء 

لباحثني األكارم الذين العلمية املرموقة ل كانةاملتعكسه  ولعل ذلك مما مراً ؛مثمعرفياً 
توهم الكرمية صفحاتمقاالت م إذ" الباحث " جملة  جتمقاال سمتمن ات 

  .. يف املعاجلة واملوضوعية يف احلُكْم واإلنصاف يف الطرح باجلدية
كما  ،بالقبول ضل الذين حظيت أعماهلمنئ اإلخوة الباحثني األفاختاماً ،         

فيما  ،الفرائد املهمةما جيدونه من و جلمةونه من الفوائد ايجنسنئ القراء الكرام مبا 
   .والقبول الثواب حسنللجميع سائلني املوىل سبحانه  متّ انتقاؤه يف هذا العدد ،

  ..وباهللا التوفيق
                

  التحرير  هيئة
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  املصطلح النحوي عند سيبويه بني املصطلح واملفهوم
  جامعة الزرقاء/ساهر محد القرالة.د          جامعة آل البيت/زيد خليل القرالة.د

 النحو العريب/أستاذ مساعد                  علم اللغة احلديث/ أستاذ مشارك

  جامعة حائل/هل بن عتيقزايد بن مهل. د
  النحو العريب/أستاذ مساعد

  : صملخــ
املصطلح عامة واملصطلح النحوي خاصة ميثل وسيلة تواصل تيسر االطالع 
على فكر اآلخر وانتاجه،  وليس املهم وجود املصطلح بل املهم هـو اسـتقراره   

 .وتعارف اجلماعة عليه بعيداً عن االضطراب أو االزدواجية
نظرنا يف مصطلحات سيبويه النحوية يف الكتاب؛ لكـي   ويف هذا البحث

البناء، واالستقرار أو القلق، ومـدى  : نقف على طبيعة املصطلح عنده، من حيث
  .قيمته يف تشكيل املصطلح النحوي خاصة واللغوي عامة

ويف هذا العمل قمنا برصد املصطلحات، وتعدد مرادفات كل مصطلح، مث 
جعلناها عينة ملناقشة املصطلح عند سيبويه، وقـد  اخترنا جمموعة من املصطلحات 

جاء اختيار هذه اموعة على أساس كثرة مرادفات كل مصـطلح، أو مفهومـه   
قياسا إىل مصطلحاته األخرى؛ فقد ذكرنا املصطلح الشائع وإن كان ال يرد عنـد  
سيبويه، مث أوردنا ما ورد عند سيبويه من مرادفات هذا املصطلح، منوهني يف ذلك 
إىل أن املفاهيم عند سيبويه كانت حتمل املالمح األوىل للمصطلح، فكانت مفاهيم 

  .سيبويه متثل النواة األوىل للمصطلح النحوي
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وبعد عرض العينة ونقاشها رصدنا املصطلحات اليت تضـمنها الكتـاب؛   
فأوردنا املصطلح، وما ورد عند سيبويه من مرادفات ومفاهيم ليكون القارئ على 

جممل املصطلحات، واملفاهيم عند سيبويه، ومل نذكر كل املواطن اليت ورد بينة من 
وقد . فيها املصطلح بل بعضها؛ للتمثيل على انتشارها يف الكتاب، وليس حلصرها

: استعملنا يف عرض املوضوع مجلة من املرادفات اليت تشري إىل املصطلح من مثـل 
املصطلح عند سـيبويه،   ؛ وذلك لعدم اجلزم بوجود)مفهوم، مصطلح، اصطالح(

مث أينا البحث خبالصة أشرنا فيها إىل أهم النتائج اليت نـرى أن  . وعدم نفيه كليا
  .البحث قد توصل إليها

  : متهيد
لقد تدرج مفهوم املصطلح، وتطورت فكرته عرب القرون؛ وذلـك بتطـور   

  . احلضارة، والعلوم يف كل عصر
ن العلوم له مصطلحاته اليت وكل علم له مصطلحاته، وعلم النحو كغريه م

تدور على األلسنة، ويف املؤلفات اليت شغلت ذا العلم، ومفهوم املصطلح وإن مل 
إال أنه ترسخ عند العلماء بشكل تلقائي مع االسـتعمال   يظهر جلياً عند العلماء،

على مر الزمن، ومع أن مفهوم املصطلح باملعىن املعاصر مل يتضـح عنـد النحـاة    
 يستوقفهم؛ ألنه يعاجل تلقائياً من حيث االستعمال، فالنشأة كانـت  القدماء، ومل

: وليدة احلاجة لالستعمال، وهذا ال ينفي التلقائية كما يـرى إدريـس نقـوري   
فاملصطلحات مل تنشأ بكيفية تلقائية، وإمنا نتيجة ضرورة اجتماعية ملحة، وجهود "

ن احلاجة والضرورة ال تنفي إ) 1(" فكرية، وعلمية مضنية، وخضعت ملراحل التطور
. ظهور املصطلح تلقائياً يف  إطار االستعمال، وتطور هذا االستعمال على مر الزمن

                                                
 .1/1997، ط)19(مدخل إىل علم املصطلح، إدريس نقوري، ص   )1(
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قد وقف ) هـ816ت(ومع هذا التدرج للمصطلح وهذه التلقائية إال أن اجلرجاين
: عليه معرفاً إياه، مما يدل على وضوح هذا املفهـوم عنـده، يقـول اجلرجـاين    

عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ما ينقل عـن موضـعه   عبارة : االصطالح"
إخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسبة بينهما، وقيـل  : واالصطالح. األول

االصطالح إخـراج  : اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء املعىن، وقيل: االصطالح
ظ معني بني االصطالح لف: الشيء عن معىن لغوي، إىل معىن آخر لبيان املراد، وقيل

  .)1("قوم معينني
إن هذا التعدد يف التعريفات عند اجلرجاين ال ينفي وضوح املفهوم؛ ألنـه  
تعدد، واختالفه ال خيرج عن االختالف يف صياغة املفهوم، ومـع تقـارب هـذه    
التعريفات إال أن أحدها جاء خمتصراً داالً على مفهوم املصطلح داللة دقيقة، وهـو  

  ).على وضع اللفظ بإزاء املعىناتفاق طائفة : (قوله
وإذا كان اجلرجاين متأخراً بالنسبة للنحاة العرب الذين عملوا يف النحو، فإنه 

إن مفهوم املصطلح قد عرف وحدد عند : (متقدم جداً بالنسبة لنا مما جيعلنا نقول
  ).القدماء

 وما أورده اجلرجاين ال خيتلف عما أورده احملدثون؛ فقـد ورد يف املعجـم  
مصدر :  االصطالح...تعارفوا عليه واتفقوا: على األمر: ...اصطلح القوم"الوسيط 
إن مفهوم املصطلح متقارب عنـد  . )2( "اتفاق طائفة على شيء خمصوص: اصطلح

القدماء، واحملدثني، ويتمحور اخلالف يف تطور دراسة املصطلح، وكيفية التعامـل  
اً مستقالً يشغل العلماء ليصـار إىل  معه، واإلفادة منه إىل أن وصل إىل كونه علم

                                                
 . 1/1983لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بريوت )28(التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، ص   )1(
  ). صلح(، مادة 2املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، ط   )2(
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تقنني علمي، ليصبح تطوره قائماً على أسس علمية، بعيداً عن التلقائية، والتطـور  
وكل علم له مصطلحاته، وعلم النحو واحد من العلوم . اخلاضع لسيطرة االستعمال

  .اليت استطاعت أن تقف على ما خيدمها من املصطلحات
يضع الكثري من املصطلحات اليت تعارف عليها لقد استطاع النحو العريب أن 

النحاة، فتداولوها يف مشافهام، ومصنفام، واملتتبع للنحو العـريب علـى مـر    
العصور، ومن خالل مصنفاته، جيد أن املصطلح النحوي قد تدرج، ومر مبراحـل  
تنسجم مع طبيعة التطور؛ فلم يبدأ النحو مبصطلحات حمددة مستقرة، وللوقـوف  

املصطلح النحوي يف فترة من الفترات اليت متثل ذلك التدرج، والتطور، نتوقف على 
  ). الكتاب(يف ) هـ180ت(عند املصطلح النحوي عند سيبويه 

إن املتتبع لكتاب سيبويه املتداول بيننا، يلمح فيه عدم الدقـة يف ترتيـب   
إن الكتاب  األبواب، وتتابعها، وقد جند املؤلف يعاجل املوضوع يف مواطن عدة، بل

خيلو من ترتيب األبواب حبسب وضعها اإلعرايب؛ فقد جند املنصوب يعـاجل بـني   
املرفوعات، وهذا االضطراب واضح يف أكثر أبواب الكتاب، وإذا كان الكتاب قد 
اضطرب يف ترتيبه، ومنهج املادة املتالزمة، فإن هذا يدل على تلك املرحلـة مـن   

لة األوىل اليت كان اهلدف من التأليف فيهـا  التأليف يف هذا املوضوع؛ فهي املرح
رصد املادة النحوية، ووضعها يف كتاب يعود إليه القارئ دون االهتمام يف ترتيب 

وهذا االضطراب ال بد له أن يؤثر على املصطلح عند املؤلف؛ . املادة، وانسجامها
 مصطلحاته فهي املرحلة األوىل من التأليف، تلك املرحلة اليت يعتمد املؤلف فيها يف

على املسموع املتعدد، وعلى خمزونه من اللغة، وهذا املخزون ال يعتمد عل مصدر 
واحد، بل أخذ عن جمموعة من العلماء، وجالس كثريا من طالب العلم، إضافة إىل 
املصدر العام، وهو اتمع؛ فاملرحلة متثل البداية، ومصادر املصطلح عنده متعددة، 



 2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

25 
  

يف عمله، هو املعىن، فلم يعط املصـطلح عنايـة جتعلـه     واهلدف الذي كان يتتبعه
  .منسجماً يف أبواب الكتاب

ومن العنوان األول جند أن سيبويه يتعامل باملفهوم، وال يتعامل باملصـطلح؛  
فكلمة علم يلمـح  . )1("هذا باب علم ما الكلم يف العربية: "فهو منذ البداية يقول

  ).ما الكلم يف العربية(م فيها مسات املصطلح، ولكنه تابع مبفهو

منفصلة مصطلحاً؟ إن كلمة علم باملفهوم ) علم(وهنا نتساءل أال متثل كلمة 
الدقيق الذي استعمله سيبويه أقرب إىل كوا مصطلحاً، أو حتمل مسات املصطلح، 
ومالحمه ، وهذا يدعوننا إىل التأمل يف إمكانية تأثر سيبويه، ونقل داللة هذه الكلمة 

عرب، مما قد يشري إىل تأثره باليونان، أو بالسريان، الذين أفـادوا مـن   عن غري ال
عندما نفـى   )2(أقول هذا دون أن أجزم كما ذهب حممد رشاد احلمزاوي. غريهم

نفياً قاطعاً أن يكون سيبويه قد تأثر يف عمله، ومصـطلحاته بـالنحو اليونـاين    
بل سيبويه، ووردت قد استعملت ق) علم(إن كلمة : قد يقول قائل. ومصطلحاته

يف القرآن، وهذا ينفي أخذ سيبويه هلذا املصطلح عن غريه، نقول إا مل ترد قبـل  
وال نريد أن نفصـل  . سيبويه مبفهوم املصطلح، بل لفظ غري دال على االصطالح

احلديث عن املصطلح عند سيبويه هنا، وال يقوم عملنا على التأصيل للمصطلحات 
رصد هذه املصطلحات والنظـر يف مـدى انسـجامها،     تارخيياً، بل يتوقف على

واستقرارها يف الكتاب، فالنظر هلذه املصطلحات، وحتديد استقرارها، أو عدمه ال 
يأيت إال من خالل اجلانب العملي؛ برصد تلك املصطلحات، والنظر يف تعـددها،  

                                                
  ).1/12(، ج 1983/ 3الكتب، طالكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو  بن عثمان بن قنرب، عامل    )1(
مالحظات حول مصطلحات : ، حبث بعنوان1983، )22(انظر حوليات اجلامعة التونسية، العدد    )2(

 .الكتاب لسيبويه، حممد رشاد احلمزاوي
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وأسباب ذلك التعدد من خالل عينة من جممل تلك املصطلحات الـيت تـدور يف   
  .تابالك

  : املصطلحات
  : االســم

عندما قسم سيبويه الكالم إىل أقسامه الثالثة، فقد ذكر االسم مـن هـذه   
. اسم، وفعل، وحرف جاء ملعىن، ليس باسم وال فعـل : فالكلم: األقسام يف قوله

لقد ذكر سيبويه االسم ودلل عليـه بأمثلـة   . )1()وحائطٌ(رجلٌ، وفرس، : فاالسم
فعندما حدد سيبويه الفعل، : طلح مند البداية؛ ألسباب عدةتوقع اللبس يف هذا املص

واحلرف، ووضح داللة كل منها، فقد أفهم القارئ أن ما غاير هذين القسمني فهو 
  .من األمساء

وعندما ذكر االسم ومثل عليه فقد أوقع القارئ يف اللبس بأن االسم ما دل 
ة مل يثبت وجودها يف إضاف) حائط(عل كائن حي من عاقل، وغري عاقل؛ ألن كلمة

ذُكرت ) رجل، أو فرس(النسخة األصل، وقد يفهم جتاوزاً أن األمثلة اليت ذكرها 
للتمثيل، وليس للحصر، وهذا ال يزيل اللبس الذي تضمنه املصطلح؛ فما موقفه من 
املوصوالت، والضمائر، وأمساء اإلشارة، وأمساء الفاعلني، ومن الصفات؟ فهل تعد 

ذي أراده سيبويه؟ فإذا كانت مما أراده سيبويه فلم مل ميثل هلـا؟  هذه من االسم ال
وإذا كانت مما أراده فإن مصطلح االسم عنده يتعدد وهذا مزلق آخر يف املصطلح؛ 
فإذا كانت الصفة امساً فلماذا نسميها صفة؟ فهذا تعدد للمصطلح؛ بل إن بعـض  

                                                
  ).1/12ج: (الكتاب   )1(
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ة واحدة، وإمنا تتعدد املصطلحات اليت يشملها مصطلح االسم ال تثبت على تسمي
  .املصطلحات اليت أطلقت عليها، ومثال ذلك اسم الفاعل

  : اسم الفاعل
هذا باب الفعل الذي : "ورد اسم الفاعل عند سيبويه بتسميات عدة يف قوله

، لقد جاء مصطلح اسم الفاعل هنا ضـمن  )1("يتعدى اسم الفاعل إىل اسم مفعول
عن املفاهيم يف جزئية منفصلة، ومـا  مفهوم وليس مصطلحاً مستقالً، وسأحتدث 

يهمنا هنا املصطلح، فاسم الفاعل يتكون من تركيب اإلضافة، وهـذا التركيـب   
يتضمن داللة االمسية، والفعلية، وخيتزن داللة االسم الذي يعمل عمـل الفعـل،   

  والفعل يتضمن داللة الفاعل، ولذلك أمساه اسم الفاعل، وما يؤكد هذا 
إذا كان على بناء فاعل، ألنه يريد به ما أراد بفاعل ...: "قوله يف موطن آخر

  .)2("من إيقاع الفعل
مث إنه يؤكد . )3("ألن املضمر من ضارب هو الفاعل: "ويف موطن آخر يقول

وهذا املصطلح مكون من تركيب . )4("ما جرى جمرى الفعل: "هذه التسمية اآلتية
الفعل، فالتسمية االصطالحية يصف فيه عمل اسم الفاعل ومماثلة هذا العمل لعمل 

مأخوذة من عمل اسم الفاعل، وتلك املماثلة يف العمل بينه وبني الفعل، ولـذلك  
وصف العمل، ومل يذكر املصطلح، فإذا كان يف اسم الفاعل قد نظر إىل املشترك يف 

                                                
  ).164، 110، 1/19(، وانظر املرجع نفسه، ج)1/45(ج: املصدر السابق   )1(
  ).1/110(ج: الكتاب   )2(
 ).189/ 1(ج: املصدر السابق   )3(
  ).1/108(ج: املصدر السابق   )4(
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العمل والصفة بني اسم الفاعل والفاعل، فإنه هنا يربطه بالفعل من حيث املماثلة يف 
  .دون أن يصرح باملصطلح املقصود، بل شرحه من خالل عمله العمل

، هنا جنـده  )1("االسم الذي جرى جمرى الفعل املضارع يف العمل واملعىن"
يشرح، ويوضح بإطالة؛ فقد حدد الفعل الذي جيري اسم الفاعل جمراه، وهو الفعل 

وجنـده   ،"يف العمل واملعـىن : "املضارع، فاملضارع فيه االستمرارية، ولذلك قال
فمعناه وعمله مثـل  .هذا ضارب زيداً غداً: وذلك قولك: "يفصل ويطابق باألمثلة

فإذا حدثت عن فعل حني وقوعه غـري منقطـع كـان    .}غدا{هذا يضرب زيدا 
فقد قصد من ذلك احلركات واإلعراب، واالستمرارية اليت ميتاز ا  .)2( ..."كذلك

عند هذا احلد، بل جنـده يسـميه   الفعل املضارع، وال يتوقف تعدد هذا املصطلح 
  : تسمية أخرى هي

إن أول إشكالية تواجهنـا يف هـذه   . )3("األمساء اليت أخذت من األفعال"
التسمية أا تشري إىل أن األمساء أخذت من األفعال، وهذا يعين أن الفعـل هـو   

من أن املصدر هو األصل، والفعل فرع  )4(األصل، وهذا خالف ملا يراه البصريون
ه، واسم الفاعل واملصدر يشتركان يف االمسية، وعلى هذا يكون سـيبويه قـد   علي

  .ناقض نفسه يف ذلك

                                                
  ).189، 1/184(، انظر املرجع نفسه ج)1/164(ج: املصدر السابق   )1(
  )1/164(ج: املصدر السابق   )2(
  ).1/340(ج: املصدر السابق   )3(
كات األنباري، تعناية اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني، أبو الرب   )4(

، )1998)/ دون طبعة(بريوت،  -وإشراف حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية 
  ).245 - 1/235(ج
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أقائماً وقد قعد الناس، فكأنه : وذلك قولك: "ويف هذه األمساء يقول سيبويه
ولكنه حذف استغناء مبا يرى من احلال وصار االسـم  ...أتقوم قائماً: لفظ بقوله

فاالسم هنا بدالً . )1("رى املصدر يف هذا املوضعبدالً من اللفظ بالفعل، فجرى جم
إن جاز تسـميتها   -من اللفظ بالفعل، أي أنه عمل عمله، فالتسمية االصطالحية 

  .مأخوذة من عمل اسم الفاعل املماثل لعمل الفعل -باملصطلح 
واخللط يف الكتاب بني االسم، والصفة واضح؛ فلم يتضح مراد سيبويه من 

: بعض النحاة أن سيبويه مل حيدد االسم، بل ذكر مثاالً عليـه  حتديد االسم، ورأى
فأما سيبويه فإنه مل حيده حبد ينفصل به عن غريه، بل ذكر منه مثاالً اكتفى به عن 

وقد حده أبو بكر حممد .... وكأنه ملا حد الفعل واحلرف متيز عنده االسم...احلد
قصد االنفصال من الفعل إذ االسم ما دل على معىن مفرد، كأنه : "بن السري فقال

، وهذا التفريق وحماولة تفسري رأي )2("كان الفعل يدل على شيئني احلدث والزمان
سيبويه ال حيد االسم إال من حيث فرقه عن الفعل، وسيبويه جيعل االسـم يعمـل   

  .عمل الفعل أحياناً فاحلد غري فاصل
رد فيها، كما وجاز هذا يف األزمنة، واط: "وجند سيبويه يسمي الفعل صفة

فإذا كانت الصفة امساً، أو أا مالزمة لالسـم يف  . )3("جاز للفعل أن يكون صفة
إىل إشـكالية االسـم،    )فارنردمي( املالمح، فكيف يكون الفعل صفة؟ وقد أشار

ال يدل مصطلح صفة يف حقيقته إذن على مـا يـدل   : "والصفة عند سيبويه بقوله
حاالت خاصة، بل يطلق على إتبـاع  وإن جاز ذلك يف  (adjektiv)مصطلح 

                                                
  ).1/340(ج: الكتاب   )1(
  ).1/22(، ج)دون طبعة وتاريخ(بريوت،  -شرح املفصل، موفق الدين بن يعيش، عامل الكتب    )2(
  ).3/117(ج: الكتاب   )3(
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وتعد ).جتري جمراها(حنوي لكلمة ختصص أخرى ختصيصاً وصفياً، وتطابقها صرفياً 
شأن عالقات التبعية العنصـر الثـاين يف    -شأا يف ذلك حقيقة  -الصفة دائماً 

  .)1("النحويsyntagmq املركب 
عضها،وجعلها وقد ذكر سيبويه الصفة يف غري موقع، ففصلها عن االسم يف ب

  : مرادفاً لالسم يف بعضها اآلخر؛ وهذه بعض أقواله يف الصفة
  .)2( )ألن االسم قبل الصفة( -
  .)3( )وعلى ذلك فاملوصوف بالصفة يف األصل هو االسم(

، ...أتاين اليوم قوي: وأما مضارعته يف الصفة فإنك لو قلت: "وقال سيبويه
  .)4("وأال باردآ، ومررت جبميل، كان ضعيفا

وقد قصد هنا الصفة، فماذا لو كان مجيل هنا امساً، وكيف نفرق بني مجيل 
الصفة واالسم؟ من هنا جند أن حد االسم عند سيبويه غري واضح، وأنه يضطرب 

  .يف مواطن عدة منها اسم الفاعل، والصفة، واالسم املبهم، وغري ذلك

  : املصدر
   :ذكر سيبويه املصدر بغري تسمية، ومن هذه التسميات

                                                
، )ت ط.د(والصفة يف النحو العريب، فارنر دمي، ترمجة، حممود أبو حنلة، دار املعرفة اجلامعية، االسم    )(1

  ).93(ص
  ).1/21(ج: الكتاب   )2(
  ).1/221(ج: املصدر السابق   )3(
  ).1/21(ج: املصدر السابق   )4(
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، ما )4(، املصدر)3(، احملدث به عن األمساء)2(، اسم احلدثان)1(أحداث األمساء
  .)5(جرى جمرى الفعل املضارع يف عمله ومعناه

يتكونـان مـن   ) أحداث األمساء، واسم احلـدثان (نالحظ أن املصطلحني 
ذكره سيبويه يف حديثه عن أقسام ) أحداث األمساء(تركيب اإلضافة واألول منهما 

فهذه األمثلة أُخدت مـن لفـظ   : "م، وأن الفعل مأخوذ من املصدر يف قولهالكال
أي أن املصدر اسم . )6("واألحداث حنو الضرب واحلمد والقتل... أحداث األمساء

وقد أراد سيبويه هاتني التسميتني؛ ليفرق ما بني املصـدر  . يتضمن داللة احلدث
يف الوقت نفسه اسم يتضمن  والفعل، ويؤكد أن املصدر حدث ينقصه الزمن، وهو

  .داللة احلدث

أما مصطلح املصدر، فهو خمتصر، وواضح تنطبق عليه مسات املصطلح، اليت 
أن يكـون لفظـاً، أو   "ذكرها حممود فهمي حجازي، فمن مسات املصطلح عنده 

أحداث (، وهنا جند أن املصطلح عند سيبويه مل يستقر، فقد مساه سابقاً )7("تركيباً
 ...."واعلم أن املصدر قـد : "، وهنا يسميه املصدر يف قوله)سم احلدثاناألمساء، وا

وهنا بناء على ترتيب أبواب الكتاب نرى أن هذا املصطلح قد تطـور بشـكل   )8(
تلقائي وعفوي عند سيبويه، دون قصد؛ وذلك لكثرة دوران املفـاهيم السـابقة،   

                                                
  )12/ 1(ج : املصدر السابق   )1(
 ).1/34(ج: املصدر السابق   )2(
  ).1/34(ج: املصدر السابق   )3(
  ).190، 189، 132، 131، 125، 1/124(ج: املصدر السابق   )4(
  ).189/ 1(ج: املصدر السابق   )5(
  ).1/12(ج: املصدر السابق   )6(
  ).15(، ص)ت ط.د(األسس اللغوية لعلم املصطلح، حممود فهمي حجازي، دار غريب،    )7(
  ).190، 189، 132، 131، 1/125(، انظر املرجع نفسه، ج)1/124(ج: الكتاب   )8(



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

32 
 

، واالستقرار هنـا  )بويهأعين باملتكلم سي(واستقرارها يف ذهن القارئ، أو املتكلم 
  . ليس للمفاهيم السابقة بل للهدف الذي يريده منها، وهو أن املصدر هو األصل

ومصطلح املصدر يدل صراحة على أنه هو األصل الذي يصدر عنه الفعل، 
هذا باب من املصادر جرى جمرى "غري أن سيبويه يعود للخلط فيطلق على املصدر 

هنا يطلق مفهوما وليس مصطلحا، والـدافع وراء   فهو )1( "الفعل يف عمله ومعناه
ومن هنا يتبني أن مصطلح املصـدر قـد   . ذلك هو توضيح، وإظهار عمل املصدر

اضطرب بني املصطلح، واملفهوم، وأن الدوافع وراء  تعدد هذا املصطلح وتغريه هي 
حماولة حتديد املصدر، وإظهار الفارق بني املصدر والفعل، والفارق بـني املصـدر   
واالسم، وإظهار أن املصدر هو األصل، والفعل فرع عليه، وإظهار عمل املصـدر  

ولذلك فإن املصطلح عند سيبويه يتعدد بتعدد اهلـدف مـن   . ومماثلتة لعمل الفعل
  . ورائه،أو الوظيفة اليت يؤديها

  : املفعول املطلق
  ) ومل يعرف عند سيبويه ذه التسمية(

تسمية، ولكن مل يرد عنـده مصـطلح    ورد هذا املصطلح عند سيبويه بغري
  ).املفعول املطلق(

، املصادر اليت عملـت فيهـا   )3(، التوكيد)2(املصدر: وتسميات سيبويه هي
  .)1(، املفعول)4(أفعاهلا

                                                
  ).1/189(ج: املصدر السابق   )1(
  ). 228/ 1(ج: الكتاب   )2(
 ).233، 231، 1/229(ج: املصدر السابق   )3(
  ).230/ 1(ج: املصدر السابق   )4(
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وإمنا جييء ذلك ... هذا باب ما يكون من املصادر مفعوال : "قال سيبويه   
اه سيبويه مفعوالً  فقد نظر عندما مس. )2("على أن تبني أي فعل فعلت، أو توكيداً 

إىل موقعه وترتيبه يف اجلملة، من حيث العامل، واملعمول، وعندما مساه توكيـداً   
فقد نظر إىل املعىن، الذي يتضمنه، والداللة الـيت يفيـدها، ولـذلك اختلـف     

  . االصطالح
ويالحظ أن هذه املصطلحات قد وردت بشكل مفردات يف مفهوم، أو أا 

  .مفهومشرح وتوضيح  لل

  : العطف
، )3(العطـف : لقد أطلق سيبويه على العطف غري تسـمية، وممـا أطلقـه   

، )7()ما يشـرك (، و)6()املعطوف: (وأطلق على املعطوف .)5(، اإلشراك)4(االشتراك
نالحظ هنا أن هذه املصطلحات قد جاءت ألفاظاً خمتصرة، فالعطف مصطلح أراد 

، فقد قصد من ذلك الترتيـب  )فأي املعطو(به سيبويه حرف العطف، وما بعده 
أما االشتراك فقد أراد سيبويه إظهار . الذي تكون عليه اجلملة، إضافة إىل اإلعراب

  .املعىن، أو الداللة اليت يفيدها هذا التركيب

                                                                                                              
  ).228/ 1(ج: املصدر السابق   )1(
  ).229-228/ 1(ج: املصدر السابق   )2(
  ). 90/ 1(ج: املصدر السابق   )3(
 ).150، 67، 60/ 1(ج: قاملصدر الساب   )4(
  ).1/107(ج: املصدر السابق   )5(
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  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

34 
 

وقد جاء هذا التركيـب  . وهو اشتراك جزئي التركيب يف العمل، واملالمح
االشتراك، أما اإلشراك فهو  - اشتراك -) اشترك(مصدراً معرفاً بأل؛ فهو مصدر 

، فاملصطلح مأخوذ هنا )أشرك(حيمل الداللة السابقة نفسها، غري أنه مصدر للفعل 
من تعدد الداللة، ومن املصدر املتعدد بتعدد الفعل، وهذه املصادر دالة علـى مـا   
يتضمنه العطف من داللة؛ فكلها مصطلحات دالة على متاثل املالمـح يف جزئـي   

لك من حيث نوع اجلزأين من الكالم اسم، أو فعل، وانسجام الفعل التركيب، وذ
مع الفعل من حيث الزمن، واالسم مع االسم من حيث احلالة اإلعرابية، وغري ذلك 

  .من هذه املالمح
وتعدد هذه املصطلحات دال على اتساع اللغة، ووجود البدائل، ولكنه دال  

سيبويه، وعلى تعـدد األسـباب،   أيضاً على قلق املصطلح، وعدم استقراره عند 
والدوافع الختيار املصطلح وتعدده، وهذا ينفي أي معيارية عند سيبويه يف اختيار 
املصطلح، واستعماله، أو أن هذه املعيارية عنده مرنة ال حتدها حدود، بل جتـري  
وراء اهلدف من استعمال املصطلح، أو أا طبيعة اشتقاقه، وهذا يـؤدي إىل قلـق   

وعدم استقراره، بل إن هذا يدل على العشوائية يف وضـع املصـطلح،   املصطلح، 
واستعماله، إذ املسيطر على سيبويه هو تقدمي املعىن النحوي، واأللفاظ عنده خدم 
للمعاين، وقد يكون ذلك أمراً طبيعياً؛ إذ الكتاب بداية لتدوين هذا العلم، إضـافة  

  .تإىل أنه يعتمد على املسموع، والشائع من املفردا
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 : احلال
، )4(، الصـفة )1(احلـال : ورد مصطلح احلال عند سيبويه مبفاهيم متعـددة 

جواب (، جواب )7(، حال وقع فيه الفعل)6(حال وقع فيه األمر )5(املوقوع فيه األمر
  . )8()كيف لقيته؟: لقوله

هذه جمموعة من املصطلحات اليت وردت عند سيبويه يف إطار مفاهيم عدة، 
  . ذا التعدد ليكون على يقني من اضطراب املصطلح وقلقهويكفي القارئ ه

إن املتتبع هلذه املصطلحات جيد أا تعددت بتعدد األبواب اليت وردت فيها، 
ولذلك فإن املعىن هو الذي حيكم سيبويه ليجعله يطلق هـذا املصـطلح بأمسائـه    

العالقة بـني  وهكذا جند سيبويه يهتم ب: "وقد اشار القوزي إىل هذا بقوله. املتعددة
، أي أن املعىن هو الذي جيعل املصـطلح يف  )2("االصطالح واملعىن الذي خيتاره له

إن هذه املصطلحات مل تأت ألفاظا منفصلة، بل جاءت . تغري، وتعدد، وقلق دائم
ضمن مفاهيم تشرح الباب الذي يريده سيبويه وتوضحه إلظهار املعىن املتضمن يف 

وقد وردت هـذه  . ت على التجوز واالتساعذلك الباب، ولذلك فهي مصطلحا
  : املصطلحات يف إطار املفاهيم اآلتية

هذا باب ما يعمل فيه الفعل، فينتصب وهو حال وقع فيه : "قال سيبويه: احلال   -
  . )3("الفعل وليس مبفعول

                                                
  ).396، 395، 377، 376، 370، 360، 351، 227، 155، 45، 1/44(ج: الكتاب   )1(
ض القوزي، جامعة نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري، عو -املصطلح النحوي    )2(

  ).139(، ص1981/ 1الرياض، ط
  ).395، 384، 1/376(، انظر املرجع نفسه، ج)1/44(ج: الكتاب   )3(
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هذا باب ما ينتصب فيه الصفة ألنه حال وقع فيه األلف : "قال سيبويه: الصفة   -
د سيبويه يشرح، ويوضح وميثل هلذه املفاهيم؛ ألنه يعي تقصريها وجن) 1("والالم

جواب لقوله : " ويف قوله. عن اإلفهام املباشر؛ وألا ال حتمل مالمح املصطلح
، حماولة لتحديد املعىن املباشر للحال، أي أن تفسري املفهوم ال )2("كيف لقيته؟

دليل علـى عـدم    يتعدد عنده، وهذا دليل على عدم استقرار املصطلح، بل
  .وجوده أصال

، مما )جمازاً(ولقد جرى سيبويه وراء املعىن، فتعدد املفهوم لديه، أو املصطلح 
هذا باب ما ينتصب ألنه خرب للمعروف املـبين  : "جيعله يسمي احلال خرباً يف قوله

لقد دفعه البحث عن " )3(هذا عبد اهللا منطلقا... على ما هو قبله من األمساء املهمة 
رب يف هذه اجلملة إىل جعل احلال خرباً مع ازدواجية االصـطالح بـني اخلـرب،    اخل

واحلال، وازدواجية الرأي يف اإلعراب، فاخلرب مرفوع إال أنه هنا ارتضى أن يسمي 
احلال خرباً، وهو خرب منصوب، وما الدافع وراء هذا االضطراب إال اجلـري وراء  

ضمن االصطالح الذي يناسبها، )  لقاًمنط(وقد نبقي . املعىن، الذي يفسر التركيب
وقد يكون . أي أا حال، وذلك بتقدير هذا عبداهللا أراه منطلقا، أو أجده منطلقاً

الدافع من وراء تسمية سيبويه للحال خربا وظيفة كل منهما، فاحلال خترب عن حال 
  ).املبتدأ(صاحبها، وكذلك اخلرب فهو خيرب عن املسند إليه

  
  

                                                
  ).1/400(، انظر املرجع نفسه، ج)1/397(ج: املصدر السابق   )1(
  ).1/372(ج: املصدر السابق   )2(
 ).78 -77/ 2(ج: املصدر السابق   )3(
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  : اخلرب
 بغري تسمية عند سيبويه، وقد جاءت مصطلحات اخلـرب تبعـاً    ورد اخلرب

وهـذه  . للمعىن، الذي يفيده يف التركيب، أو ملوقعـه يف التركيـب، أو لنوعـه   
  : االصطالحات هي

  .)4(، املستقر)3(، املبين على املبتدأ)2(، املسند)1(اخلرب

، )5(ورد مصطلح اخلرب عند سيبويه ضمن سياق احلديث عن كان وأخواا
هذا : "ومل يرد عنواناً منفصالً، ولكنه ورد عنوناً بصورة، أو اصطالح آخر يف قوله

، فاخلرب هنا هو املسند تبعاً  ملوقعه يف التركيب، وداللته )6("باب املسند واملسند إليه
ما كان فيها أحد خري منك، : "ويف حديثه عن اخلرب شبه اجلملة يقول. على املعىن

. )7("ها، وليس أحد فيها خري منك، إذا جعلت فيها مستقراًوما كان أحد مثلك في
، أي )8("إذا قلت زيد يف الدار معناه استقر فيها: "وقال ابن يعيش مشرياً إىل ذلك

عند سيبويه مرتبط بداللته ونوعه،  فهو ال يصلح إال يف مثل ) املستقر(أن مصطلح 
للموضوع الـذي يعاجلـه    هذا النوع من اخلرب، ولذلك فقد تعدد املصطلح؛ تبعاً 

سيبويه وما جيده سيبويه أنه يعرب عن هذا املعىن يستعمله دون التـزام باملصـطلح   

                                                
  ).327، 48، 45/ 1(ج: الكتاب   )1(
  ).1/23(ج: املصدر السابق   )2(
  ).315، 313، 236، 106، 88، 1/23(ج: املصدر السابق   )3(
  ). 56، 55/ 1(ج: املصدر السابق   )4(
  ). 48، 45/ 1(ج: املصدر السابق   )5(
  ).1/23(ج: املصدر السابق   )6(
  ).55/ 1(ج: املصدر السابق   )7(
 ).1/91(ابن يعيش، ج: شرح املفصل   )8(
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ومبا أن هذه املصطلحات ترد ضمن مفهـوم  . األعم، أو األكثر دوراناً  يف الكالم
وليست لفظا مستقال، وال هي تركيب خمتصر فقد ابتعدت عن مسات املصـطلح،  

تركيب اإلسنادي الذي يعقبه الشرح، والتوضيح، والتمثيل فهي مفاهيم تقوم على ال
  .باألدلة

  : املضارع 
  : ورد مفهوم الفعل املضارع بتسميات عدة 

  .)3(، ما مل ميض)2(، ما هو كائن مل ينقطع)1(املضارع

وأما الفعل : "عندما حتدث سيبويه عن أقسام الكلم قال يف حديثه عن الفعل
ألمساء، وبنيت ملا مضى، وملا يكون، مل يقع، وما فأمثلة أُخذت من لفظ أحداث ا

، وهنـا ينطلـق   )مبا هو كائن مل ينقطع(فعرب عن املضار . )4("هو كائن مل ينقطع
، )املضارع(أما مصطلح  –سيبويه يف حتديد املضارع ذا املفهوم من منطلق الزمن 

. مل يفعلْ: زمواجل... والنصب يف املضارع من األفعال: "فقد ورد عند سيبويه بقوله
وليس يف األفعال املضارعة جر كما أنه ليس يف األمساء جزم؛ ألن ارور داخل يف 
املضاف إليه معاقب للتنوين، وليس ذلك يف هذه األفعال، وإمنا ضـارعت أمسـاء   

واضح من كالم . )5("إن عبد اهللا ليفعل، فيوافق قولك الفاعل: الفاعلني، أنك تقول
؛ لوجود املقاربة بني االسـم والفعـل   )املضارع(ح كالم سيبويه أنه أطلق مصطل

                                                
  ).20، 19، 17، 16، 1/14(ج: ابالكت   )1(
  ).1/12(ج: املصدر السابق   )2(
  ).1/35(ج: املصدر السابق   )3(
  ).1/12(ج: املصدر السابق   )4(
  )1/12(ج: املصدر السابق   )5(
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املضارع يف بعض حاالت اإلعراب، فاالشتراك واقع يف حاليت النصـب والرفـع،   
وكذلك وجود مقاربة املعىن والعمل بني املضارع واسم الفاعل، يتضح مما سبق أن 
تشابه احلاالت اإلعرابية بني املضارع واالسم هو السـبب يف إطـالق مصـطلح    

  .، إضافة إىل سبب آخر هو التشابه بني عمل املضارع واسم الفاعل)ضارعامل(

  : احلذف
يقتصر احلديث يف هذه اجلزئية على تعدد مصطلحات احلذف يف الفعل دون 

  : االسم، وهي على النحو اآليت
، )4(، إضمار الفعل)3(، الفعل املتروك إظهاره)2(، ترك الفعل)1(حذف الفعل

  .)6(زال الفعل، اخت)5(الفعل املضمر

. هذه جمموعة من املفاهيم اليت تدور حول مضمون واحد هو حذف الفعل
. الفعل املتروك إظهاره(يقوم بناء هذه املفاهيم على تركيب اإلضافة باستثناء مفهوم 

ويتكون اجلـزء األول مـن تراكيـب    . فإنه تركيب يقوم على اإلخبار والوصف
، )حذف، ترك، إضـمار، اختـزال  (دراإلضافة اليت شكلت املصطلحات من املصا

وهذه املصطلحات مل ترد بصورا هذه منفصلة يف العنوانات بل وردت يف البداية 
  .)7("ما ينتصب على إضمار الفعل املتروك إظهاره: "يف مفاهيم مطولة منها

                                                
  ). 348، 294، 291، 283، 275، 1/274(ج : الكتاب   )1(
  ).281، 1/280(ج: املصدر السابق   )2(
  ).355، 1/348(ج: املصدر السابق   )3(
  ).359، 357، 356، 355، 348، 282، 271، 1/270(ج: املصدر السابق   )4(
  ).1/294(ج: املصدر السابق   )5(
  ).319، 317، 315، 1/312(ج: املصدر السابق   )6(
  ).348، 335، 318، 311، 290، 1/273(ج: املصدر السابق   )7(
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ويف الشرح والتعليق وردت هذه التراكيب وتعددت مغـايرة مـا ورد يف   
على عدم الثبات على املصطلح الذي يـرد يف املفهـوم،    مما يدل) العنوان(املفهوم 

وهذا القلق والتعدد ينسحب على أبواب اجلزء األول من الكتاب كلها، مما يـدل  
صراحة على عدم وضوح املصطلح، وهذا يؤدي إىل اضطراب املصطلح، وعـدم  

ومع هذا االضطراب ال ننكر ظهور مالمح املصطلح يف هذه املفاهيم مما . رسوخه
  .  عد الالحقني على الوصول إىل املصطلح واستقراره نسبياًسا

 : املفعول ألجله
وشأن هذا املصطلح شأن غريه من املصطلحات من حيث التعدد والقلـق  

العذر، ما انتصب من املصادر : وعدم االستقرار، وقد جاء تعدده على النحو اآليت
: ، املوقوع لـه  )2(بله ملَ كانألنه تفسري ملا ق: ، التفسري)1( ألنه عذر لوقوع األمر
  .)3( فانتصب ألنه موقوع له

  .)5(، جواب له)4( فهذا كله ينتصب ألنه مفعول له: املفعول له

هذه جمموعة من املصطلحات اليت وردت يف مفهومات تصف مـا عـرف   
، ويظهر من هذه املصطلحات أن املفعول ألجلـه  )املفعول ألجله(الحقاً مبصطلح 

استقر الحقاً؛ للداللة على هذه املفاهيم، ومل يرد عند سـيبويه،   هو املصطلح الذي
وهذه املصطلحات غري واضحة بذاا، ويأيت وضوحها من املفاهيم الـيت جـاءت   
شارحة وواصفة للمصطلح يف إطارها، وهذه طريقة من طرق إيراد املصطلح عند 

                                                
  ).1/367(ج: املصدر السابق    )1(
  ).1/367(ج: املصدر السابق   )2(
  ).1/367(ج: املصدر السابق   )3(
  ). 1/369(ج: الكتاب   )4(
  ).1/372(ج: املصدر السابق   )5(
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صف، أو أنـه  سيبويه، فقد جاء مصطلحه يف إطار املفهوم، واملفهوم يشرح، أو ي
يشرح ويصف؛ لتتضح فحوى املصطلح املراد، بل إنه كان يعقب ذلك الشـرح  

  .)1( ..."وذلك قولك: "والوصف باألمثلة عندما يقول بعد ذكر املفهوم 
ومع أن عبارة سيبويه مل حتدد هذا املصطلح مبا استقر عليه الحقاً إال أنه أملح 

، وهذا مـا تكـرر عنـد    )2( "ذاوفعلت ذلك أجل ك: "إىل هذا املصطلح يف قوله
، )زيداً أضربه، وأضربه مشغولة باهلاء: ()3(سيبويه يف حديثه عن االشتغال يف قوله

فقد أملح إىل مصطلح االشتغال، ولكنه  مل يورده مصطلحا حمدداً، بل أورد مالحمه 
  .يف إطار املفهوم

  : وقفة مع مصطلحات سيبويه
نا يف النحو العريب، وقد تكون كتاب سيبويه هو املصنف األول الذي وصل

، أو أكثرها قد وردت عند من سبقه من العلماء إال أن )مفاهيمه(بعض مصطلحاته 
الكتاب يعد هو الشاهد املدون، وهو املرحلة األوىل اليت انطلق منها النحو العريب، 
ولذلك فمن األوىل أن نتعامل مع  مصطلحات سيبويه على أا خاصة به، وليس 

ا عوض القوزي عندما جعل قسما منها خاصاً باخلليل معتمداً على ما كما قسمه
قال اخلليل، أو : (، وعلى نسبة سيبويه يف الكتاب عندما كان يقول)العني(ورد يف 

ألننا ال نستطيع اجلزم بأن سيبويه قد نقل كالم اخلليل نصاً، بل قـد  )زعم اخلليل
  . تكون الرواية باملعىن

                                                
  ).370، 1/367(ج: املصدر السابق   )1(
  ). 1/369(ج: املصدر السابق   )2(
  ).1/81(، انظر املرجع نفسه، ج)1/144(ج: املصدر السابق   )3(
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يبويه جيد أا ال متثل فكرة املصـطلح الواضـحة   إن املتتبع ملصطلحات س
تشرح الفكرة، أو املوضوع الذي ) مفاهيم(املستقرة، بل جاءت مصطلحاته ضمن 

يريد عرضه، وقد يرد املصطلح منفردا يف العرض للموضوع، ولكن وروده ال ميثل 
مصطلحاً باملفهوم الدقيق للمصطلح، بل هو لفظ مرتبط بـاملفهوم الـذي بـدأ    

وقد ال ينطبق هذا على مصطلحات سيبويه كلها؛ فقد جند مصطلحا . وع بهاملوض
يرد يف العرض ويقصد به املصطلح باملعىن الدقيق كما جاء يف مصطلحات املفعول 
ألجله، ولكن هذا يظهر يف القليل النادر من مصطلحاته، وحىت هذا القليل النـادر  

مصطلحات، أي أنه مل يتدرج فإنه خيرج من إطار املصطلح عندما تطلق عليه عدة 
يف عرض املوضوع ملتزما باملصطلح نفسه، بل يتعدد املصطلح، وهذا خيالف مفهوم 

  .املصطلح، ومساته اليت جيب االلتزام ا
إن ما ظهر عند سيبويه، ال خيرج عن كونه جمموعة من املفاهيم تتضمن يف 

نية لكتاب سيبويه، فهو إطارها فكرة املصطلح ونواته، وهذا ينسجم مع املرحلة الزم
ميثل مرحلة البدايات يف التأليف بشكل عام، واملرحلة األوىل يف التدوين يف النحو 

املصطلح ال يوجـد إال بعـد   : "بأن) هادي ر(العريب، وهذا  ينسجم مع ما يراه 
التفكري فيه؛ والتفكري يف املصطلح إمنا يبىن  يف الغالب حني يسـتقر الـتفكري يف   

و املوضوع املعني، فإذا أريد تسمية ذلك الشيء، أو عنونته أطلق املصطلح املفهوم، أ
  .)1( "بوصفه خطوة تعقب املفهوم

ومن غري املعقول أن نطالب سيبويه، أو نتوقع منه أن يقدم مصطلحاً واضحا 
ومستقراً إضافة إىل أنه كان متمسكاً باملعىن، أي الفكرة اليت يريد توصيلها، فكان 

                                                
خلصائص، هادي ر، حبث مقدم يف مؤمتر النقد األديب يف املصطلح اللغوي عند ابن جين من خالل ا   )1(

  . 1994جامعة الريموك، 
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عىن وينقله مبا اختزن من مفردات يرى فيها تقارب املعىن وإن تغايرت يتتبع ذلك امل
  .وتعددت

إن املتتبع للعنوانات يف اجلزء األول من كتاب سيبويه، جيد أا مل خترج عن 
كوا جمموعة من املفاهيم، ومل يتضح فيها املصطلح باملعىن املنشود، فقـد ورد يف  

وقد أوردها سيبويه بصورة مفاهيم تتضمن  اجلزء األول ما يزيد على مائة عنوان،
يف إطارها ملمح املصطلح ولكن الغالب عليها الشرح والوصف، ومل يرتق من هذه 

 )2( )اجلـر (، و)1( )األمر والنهي: (العنوانات إىل مستوى املصطلح إال القليل ومثاله
 .مع أنه يشري إىل اجلر بغري مسمى

وى املصطلح إال أنين أخلـص يف  وبوجود هذا القليل الذي يرتقي إىل مست
النهاية إىل عدم وجود املصطلح عند سيبويه؛ وذلك بالنظر إىل الكم الوفري الـذي  
أورده من املفاهيم، إضافة إىل تعدد مسميات، أو صور املفهوم، وقلقهـا، وعـدم   

  .استقرارها يف أبواب الكتاب

يه الحقاً، ومع أن سيبويه مل يضع املصطلحات حمددة مقننة كما استقرت عل
إال أن املفاهيم اليت أوردها كانت حتمـل نـواة املصـطلح، أو املالمـح األوىل     
للمصطلح؛ فعلى سبيل املثال ال احلصر أذكر بعض املفاهيم اليت كانـت قاعـدة   

  : للمصطلح الحقاً
باب الفاعلني واملفعولني اللذين كلَّ واحد منهما يفعل بفاعله : "يقول سيبويه
هذا باب مـا  : "ويف موطن آخر يقول. وهو يقصد التنازع )3("همثل الذي يفعله ب

                                                
  ).1/237(ج: الكتاب   )1(
  ). 1/419(ج: الكتاب   )2(
  ).1/73(ج: املصدر السابق   )3(
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وقوله . واملراد هنا هو املفعول ألجله )1("ينتصب من املصادر ألنه عذر لوقوع األمر
ولكي يكـون  . )2("هذا باب ما ينتصب من املصادر ألنه موقوع فيه األمر: "أيضاً

، فقـد رصـدنا   القارئ يف صورة أوضح عن املصطلحات وتعددها عند سـيبويه 
مصطلحات اجلزء األول من الكتاب، وسنوردها مرتبة متسلسلة، وفق تدرجها يف 

  .أبواب الكتاب دون أن ندعي الكمال يف رصدها

  : مصطلحات الكتاب يف اجلزء األول

 الصفحة املصطلح الصفحة املصطلح

، 20، 15، 14، 12 اسم -1

23 ،94 

، 21، 19، 14، 13 اجلزم -14

23 ،134 

 15، 13 الفتح -15 17، 12 لفع -2

، 106، 92، 38، 12 حرف -3

254 

 15، 13 الضم -16

، 19، 17، 16، 14 :املضارع -4

20 

 18، 15، 13 الكسر -17

ما هو كائن مل  -
 ينقطع

 15 الوقف - 18 12

ما ضارعت أمساء  -
 الفاعلني

14 19 - 
 السكون

18 ،20 ،21 

                                                
  ).1/367(ج: املصدر السابق   )1(
  ).1/370(ج: املصدر السابق   )2(
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 13 :العامل - 20 35 ما مل ميضِ -

 259 الرافع - 33،37 دياملتع -5

، 131، 125، 124 :املصدر -6

132 ،189 ،190 

 259 الناصب -

 321، 263 اجلار - 12 أحداث األمساء -

ما جرى جمرى  -
الفعل املضارع يف 

 عمله ومعناه

 82 اإلعمال - 189

ومل يرد (املاضي -7
هذا املصطلح ذه 

 ما مضى) الصيغة

12 ،35 21- 
 اإلعراب

13 ،18 ،19 ،20 ،

98 ،200 ،206 

 21، 19، 17، 13 البناء -22 144، 138، 137 :األمر -8

، 22، 20، 18، 14 التنوين -23 12 ما يكون ومل يقع -

175 ،182 ،324 

املضاف  -24 12 : القسم -9
 :إليه

14 ،199 ،200 ،

206 

، 194، 182، 38 اإلضافة - 12 الم اإلضافة - 10

348 

 ،19، 18، 14، 13 النصب -11

20 ،82 ،90 

، 22، 15، 14 :املعرفة -25

108 ،324 ،340 
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، 82، 23، 17، 13 الرفع -12

90 

ما كان فيه  -
 األلف والالم

335 

، 18، 17، 14، 13 اجلر -13

20 ،94 ،158 

، 103، 33، 14 الفاعل -26

153 ،157 

  
، 109، 108، 45، 14 :اسم الفاعل -27

110 ،164 
، 91، 90، 24 :املبتدأ -33

92 ،93 ،97 ،

149 ،348 

األمساء اليت أُخذت  -
 من األفعال

، 90، 24، 23 االبتداء - 340

97 ،128 ،

186 ،366 

 23 املسند إليه - 108 ما جرى جمرى الفعل -

الذي جرى جمرى  -
الفعل املضارع يف العمل 

 و املعىن

اســــم  -34 164
  املفعول

 

45 

االسم الذي جرى  -
 جمرى الفعل املضارع

نائب  -35 189، 184
ومل يرد (الفاعل 

 ):ذا الصطالح

 

املفعول الذي  - 18 العوض -28
تعداه فعله إىل 

 مفعول

33 ،34 ،41 ،

42 ،149 
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 - :اشتقاق -36 23، 20، 19 احلركة -29
 اشتق

35 

، 274، 29، 23، 19 :احلذف -30

275 ،283 ،348 
 35 املبهم -37

، 45، 44 :احلال -38 281، 280 ترك الفعل -

155 ،227 ،

321 ،360 ،

370 
، 356، 355، 282 إضمار الفعل -

357 ،359 ،348 

 44 الصفة -

جواب (جواب  - 312 اختزال الفعل -
كيف :لقوله
 )لقيته؟

372 

 370 املوقوع فيه - 294 املضمر -

، 194، 48، 22، 21 :الصفة -31

203 ،328 ،432 
 322، 46 :تصرف -39

 226 متصرف - 362، 361 حتلية -

  :النكرة -32
 

21 ،22 ،48 ،54 ،

108 ،330 ،360 ،

422 ،440 

الضمري  -40
ومل يرد هذا (

املصطلح ذه 
 :)اهليئة
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 57 مضمر - 48 راملنكو -

 72، 70، 69 اإلضمار -  

، 216، 181، 136، 57 :الظرف -41

219 
 145 النفي -53

 421، 152 النعت -54 222، 136 احلني -

 184 :مكفوف -55 35 أمساء الزمان -

 166 كف التنوين - 36 وقت األزمنة -

 188 :املعاقبة -56 45 األزمنة -

 187 يعاقب - 55 املستقَر -

، 190، 166 معاقب - 205 املفعول فيه -

347 
  :االتساع -57 420 األمكنة -

 212 اتساع - 67 اجلوار -42

لصلة :(الصلة-43
 )الذي

، 216، 212 سعة - 131

220 ،222 ،

336 ،337 

، 127، 101، 98، 93 االستفهام -44

238 
املفعول  -58

 :املطلق

 

 228 املصدر -  :الظاهر -45

، 231، 229 التوكيد - 187، 98 املظهر -

233 
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املصادر اليت  - 187 اإلظهار -
 عملت فيها أفعاهلا

230 

 228 املفعول -  :اجلزء -46

، 144، 140، 100، 99 اجلزاء -

258 
 226، 15 املتمكِّن -59

، 263، 136، 135 اازاة -

266 ،267 
  :الفعلاسم  -60

 242 أمساء الفعل - 135، 134 اجلواب -

ما يتعدى املأمور  110 املبالغة -47
 إىل مأموريه

241 

اإلغراء  -61 120 اليقني -48
ومل يرد ذه (

 ):الصيغة

 

، 273، 253 األمر 136 القياس -49

335 

 273، 253 :التحذير -62 136 جلثثا -50

 335، 253 النهي - 144، 137 النهي -51

، 339، 191 النداء -63 421، 139 :البدل -52

345 

يقتصر (احلذف  -64
هنا احلديث على حذف 

 )الفعل

املمنوع من  -66 
ومل يرد (الصرف

 )ذه الصيغة
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، 283، 275، 274 حذف الفعل -

291 ،294 ،348 

 324 رك صرفهما ت -

 324 ترك التنوين - 281، 280 ترك الفعل -

 23 املنصرف -67 355، 348 الفعل املتروك إظهاره -

، 355، 348، 282 إضمار الفعل -

356 ،357 ،359 
68- 18، 17 املد 

 18، 17 الِّلني -69 294 الفعل املضمر -

، 317، 315، 312 اختزال الفعل -

319 
 23، 19 احلركة -70

    :الدعاء-65

   330، 318 الدعاء -

   318 املصادر املدعو ا -

  : اخلالصة والنتائج
بعد رصد مصطاحات سيبويه، ومرادفاا، ومفاهيمها، فقد توصل البحث 

  : إىل مجلة من النتائج وهي
جاءت معظم موضوعات اجلزء األول من الكتاب إن مل تكن كلها يف    -

، يف النحو أيضاً تبعاً )مفاهيمه(طلحاته النحو، ولذلك فقد جاءت مص
  .لطبيعة املوضوعات

  .ندرة املصطلحات الصوتية، والصرفية يف هذا اجلزء   -
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ميكن القول إنّ سيبويه مل يصل يف عمله إىل وضع املصطلح، بل انطلق    -
  .يف الكتاب من خالل املفاهيم

تـق إىل  املفاهيم اليت جاءت عند سيبويه بديالً للمصـطلحات مل تر    -
مستوى املفهوم باملعىن الدقيق الذي نقصده يف احلاضر، بـل جـاءت   
عنوانات تصف، وتشرح، ولذلك فهي مفاهيم على االتساع، وليس 

  .على املعىن الدقيق للمفهوم 

مل تستقر املفاهيم عند سيبويه، بل جاءت قلقه، وذلك واضح يف تعدد    -
  .املفاهيم الدالة على مفهوم واحد

لق يف املفاهيم كان نتيجة حتمية للقلق واالضطراب يف أبواب هذا الق   -
الكتاب، فقد يورد سيبويه املوضوع يف غري باب، ويعاجله بعنوانات أو 

  .مفاهيم متعددة

ال ختلو مفاهيم سيبويه، وعنواناته من وجود املالمح األوىل للمصطلح    -
  .النحوي

من أسباب قلق املفـاهيم  كان املعىن وتتبعه، والبحث عنه سبباً رئيساً    -
عند سيبويه؛ فقد كان هدفه األول عرض املوضع، وإيصال املعىن الذي 

  .يريد دون اهتمام باملصطلحات وثباا

  . وبعد، فهذا عمل إنساين ال يرتَّه عن اخلطأ، فتلك طبيعة البشر

  واهللا ويل التوفيق                                 
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  :  املصادر واملراجع

 ). د ت ط(األسس اللغوية لعلم املصطلح، حممود فهمي حجازي، دار غريب،    -1

االسم والصفة يف  النحو العريب، فارنر دمي، ترمجه حممود أمحد حنلة، دار املعرفة اجلامعيـة،     -2
  .م 1994

  م1983التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، دار الكتب، بريوت    -3

م، حبث بعنوان مالحظات حول مصطلحات الكتـاب  1983حوليات اجلامعة التونسية،   -4
  .لسيبويه، حممد رشاد احلمزاوي

  . بريوت -شرح املفصل، موفق الدين يعيش،عامل الكتب    -5

  .3/1983الكتاب، سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، دار الكتب، ط   -6

 .م1997/ 1مدخل إىل علم املصطلح، إدريس نقوري، ط   -7

طلح اللغوي عند ابن جين من خالل اخلصائص، هادي ر، حبث قُدم يف مؤمتر النقد املص   -8
  . م1994األديب يف جامعة الريموك 

املصطلح النحوي نشأته وتطوره حىت أواخر القرن الثالث اهلجري، عوض القوزي، جامعة    -9
  .م1981/ 1الرياض، ط

  .ة صلح، ماد2املعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، ط   -10

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني، كمال الدين أيب الربكات األنباري    -11
  . 1998بريوت،  -تأليف حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 

***  
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  املصطلح البالغي يف مؤلفات القدماء واحملدثني
 -----  

  اجلزائر -واط جامعة األغ - ة قمقامـفوزي إعداد األستاذة
  : ملخص البحث

نشأت املصطلحات خدمة للعلوم واحلياة والفكر إذ ال ميكن فهم أي حقل من     
حقول العلم واملعرفة ما مل يتم التعرف على مصطلحاته واستيعاب مدلوالا، وقد 
أدرك  املفكرون العرب منذ القدمي أمهية املصطلح لكونه أداة من أدوات البحث 

من رموز التقدم، وبذلك ظهرت املصطلحات البالغية متأثرة بغوامل  العلمي ورمزا
املوروث العلمي املتمثل يف الثقافة العربية من : عديدة منتهلة من مصدرين ، أوهلما 

الوافد من ثقافات األمم : النتاج األديب والقرآن الكرمي واحلديث النبوي، وآخرمها 
رون احملدثون باملصطلح البالغي عناية األخرى بعد الفتح اإلسالمي، اعتىن املفك

خاصة تتجلى يف إنشائهم للمجامع اللغوية اليت تعين به، وتألفيهم املعجمات 
والكتب، ونشر البحوث وغري ذلك، إذ شعروا بأمهيته اليت غدت عنوانا حلضارة 

  .األمم ورمزا ملسايرة التطور السريع يف جماالت احلياة 
  

اتيح العلوم واملتأمل للمصطلحات البالغية يلحظ تعترب املصطلحات  مف       
كثرا بصورة ملفتة لالنتباه إذا ما قورنت مبصطلحات علوم العربية األخرى 
كالنحو والصرف مثال بالرغم من أا أقدم نشأة وأكثر أبوابا واملؤلفات فيهما أكثر 

  .من املؤلفات يف البالغة
عن املصطلح البالغي ال بد من قبل الشروع باحلديث  :مفهوم املصطلح  - 1

  تذكرة مبا يعنيه لفظ املصطلح معجمياً 
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وهو من باب ) صلح وصلُح(فاملصطلح كلمة مشتقة من األصل اللغوي الثالثي 
منع وكرم ومن معانيه ضد الفساد ، واالتفاق تصاحل القوم  واصطلحوا أي اتفقوا 

ن املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا وإن طائفتان م: وجاء يف الترتيل قوله تعاىل  iعلى صلح
  بينهما  

  ) 09: احلجرات( 
أو ) االصطالح(ومن هذه املعاين استمد العلماء اصطالحام على تعريف اللفظ 

" اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه األول: " بأنه)  املصطلح(
iiة بينهما، ، وقيل االصطالح هو إخراج اللفظ من معىن لغوي إىل آخر ملناسب

اتفاق طائفة خمصوصة : " أوهو" iiiاتفاق طائفة على وضع اللفظ بازاء املعىن: "وقيل
وكل  v"اتفاق طائفة خمصوصة على أمر خمصوص"، أو انه  iv"على وضع الشيء

هذه التعريفات انبثقت من الداللة اللغوية املشرية إىل االتفاق  ولذلك فاملصطلح هو 
العلماء على إطالقها على معىن خاص لوجود  كلمة أو أكثر اتفق جمموعة من

مناسبة بينه وبني املعىن اللغوي ولكل علم من العلوم مصطلحاته اخلاصة اتفق 
  .العلماء على تسميتها وعلى داللتها 

وهلذا يعترب املصطلح هو الناقل للفكر من مستوى األدب إىل مستوى العلم ومن 
فهو viثقافة الشعبية إىل ختصص الصفوةخماطبة العامة إىل خماطبة اخلاصة، ومن ال

  . viiيتسم باخلصوصية والدقة مقارنة باملعىن املعجمي له الذي يتصف بالشمولية
واملصطلح وليد احلاجة فهو ال يتكون إال عندما يشعر الناس باحلاجة إليه، وال     

ه يشعر أحد باحلاجة إليه إال عندما يفكر مبدلوله فيضطر إىل البحث عنه يف أحاديث
  .viiiأو كتاباته

وهلذا نشأت املصطلحات خدمة للعلوم واحلياة والفكر إذ ال ميكن فهم أي حقل 
  .من حقول العلم واملعرفة ما مل يتم التعرف على مصطلحاته واستيعاب مدلوالا 
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ومن هنا أصبح للمحدثني مصطلحام، وللفقهاء مصطحام، وهكذا بقية العلوم 
حت لكل منها مصطلحاته اليت استقلت مبؤلفات ومنها علوم العربية اليت أصب

  .ومعاجم خاصة 
فللنحو مصطلحاته، وللصرف مصطلحاته، وللنقد مصطلحاته، وللبالغة 

  .مصطلحات 
  : املصطلح يف مؤلفات القدماء  -2

أدرك  املفكرون العرب أمهية املصطلح لكونه أداة من أدوات البحث العلمي       
كان لوعيهم هذا أثر يف ظهور عدد من الكتب ورمزا من رموز التقدم وقد 

ت (مفاتيح العلوم حملمد اخلوارزمي: واملعجمات  عنيت بتعريف املصطلحات مثل
 384ت (وكتاب احلدود أليب احلسن علي بن عيسى الروماين ) هـ387

وهو يعىن باملصطلحات النحوية، وكتاب املغرب يف ترتيب املعرب أليب املظفر )هـ
وهو كتاب متخصص يف ) هـ 610ت ( املشهور باملطرزي  ناصر بن املطرز

، والكليات أليب )هـ  816ت ( مصطلحات الفقه ، والتعريفات لعلي اجلرجاين
ت (، وكشاف اصطالحات الفنون حملمد التهانوي )هـ1094( البقاء الكفوي

  ).هـ12ق
  :املصطلح عند احملدثني  -3

احلديث علما قائما بذاته يعرف بعلم أصبح املصطلح عند املفكرين يف العصر        
املصطلح أو املصطلحية وهو يؤكد على العالقة بني املفاهيم العلمية واملصطلحات 

  .ixاليت تعرب عنها
وحدة لغوية أو عبارة هلا داللة لغوية أصلية مث أصبحت هذه : " ويعرفونه بأنه

أو ميدان ما،  الوحدة أو العبارة حتمل داللة اصطالحية خاصة وحمدودة يف جمال
، وهذا يعين أن  x"تربط بني الداللة اللغوية األصلية والداللة االصطالحية اجلديدة
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االصطالح يف نظرهم يعطي للفظة معىن استعماليا مل تكن تألفه من قبل جيعلها أكثر 
ختصصا من معناها املعجمي لتؤدي بعد ذلك وظيفة معينة يف جمال حمدد من جماالت 

وهذا التعريف ال خيتلف عن تعاريف املعاصرين الذي اعتنوا  العلم واملعرفة،
باملصطلح عناية خاصة إذ يتجلى ذلك بإنشائهم للمجامع الغوية اليت تعين به، 
وتألفيهم املعجمات والكتب، ونشر البحوث وغري ذلك، إذ شعروا بأمهيته اليت 

  .ت احلياة غدت عنوانا حلضارة األمم ورمزا ملسايرة التطور السريع يف جماال
  :تاريخ املصطلح البالغي  -4

إذا ما استقرأنا تاريخ البالغة العربية منذ عصر ما قبل اإلسالم من منتصف       
سنجد حتماً  xiالقرن الثالث هجري وهو عصر استقالل البالغة عن العلوم االخرى

يئية التأثري الذي متارسه الظروف املختلفة يف نشأة املصطلح وتطوره سواء أكانت ب
  .أم ثقافية أم اجتماعية 

فقد بلغ العرب يف اجلاهلية مرتبة رفيعة من البالغة والبيان والقدرة على صياغة    
الكالم فأطالوا الشعر وافتنوا فيه وأبدعوا يف أغراضه ومعانيه ويدل على ذلك الشعر 

  .الذي تركوه وتلك اآلثار األدبية اليت خلفوها 
للعر      ب وقت نزول القرآن فيقول والكالم  ويصف اجلاحظ احلالة الغوية 

كالمهم وهو سيد عملهم  وقد فاض بيام وجاشت به صدورهم وقوم علي 
عند انفسهم حىت قالوا يف احلياة والعقارب والذئاب والكالب واخلنافس واجلعالن 
واحلمري واحلمام وكل ما دب ودرج والح لعني وخطرعلى قلب، وهلم بعد 

وضروب التأليف كالقصيد والرجز واملزدوج واانس واألسجاع أصناف النظم 
  .xiiاملنثورة

وال عجب أن يكون الكالم سيد عملهم فشعراء لعرب أكثر من أن حييط م 
فقد بلغ اهتمام العرب بالشعر يف  xiiiواستفرغ جمهوده يف البحث والسؤال
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ى ظهر الكعبة جاهليتهم أن عمدوا إىل خمتارات من شعر العرب الرائق فعلقوها عل
وهي أقدس بقعة وأول بيت وضع للناس جاء يف العقد الفريد أنه بلغ من شغف 

عمدت إىل سبع قصائد ختريا من الشعر القدمي فكتبتها مباء "العرب بالشعر أن 
الذهب يف القباطي املدرجة وعلقتها يف أستار الكعبة فمنه يقال مذهبة امرئ القيس 

  . xivسبع وقد يقال هلا املعلقاتومذهبة زهري واملذهبات ال
ومن مظاهر احتفاء العرب بالشعر أم كانوا يقيمون األسواق ويتبارون يف عرضها  
ونقدها  واختيار أحسنها وكان هلم من الشعراء الناني من كان يقوم يف هذا 

  .السوق مقام القاضي 
 أن تكون وملا كان أرباب الفصاحة وفرسان البالغة فقد شاءت قدرة اهللا تعاىل

معجزة الرسول عليه الصالة والسالم من جنس الفن الذي برع فيه قومه وبلغوا فيه 
الذروة  وقد جاء القرآن الكرمي عربياً  مفصال خياطب العرب بلسام  وباللغة اليت 
يألفوا وبالكلمات اليت جييدون حبكها ونظمها، لكنه فاق كالمهم برباعة نظمه 

لك يف عجز فصحائهم عن اإلتيان بأقصر سورة منه، بل وإحكام تراكيبه وظهر ذ
كانت مناذج احملاكاة القليلة اليت حاوهلا بعضهم مدعاة للسخرية وأوضح داللة على 

  .العجز
وهكذا كان لألساليب البالغية موضع اهتمام وعناية العرب فكانوا يتفاخرون     

وحبك الكالم  ا ويتباهون لكوا مرآة كاشفة عن قدرم على الفصاحة
  .xvوتصريفه

وبعد نزول  القرآن شعر العرب أنه قد منح اللغة طاقات أخرى مكنتها من التعبري 
عن الفكر  الذي جاء به  اإلسالم  فأخذت تلك األساليب تتبلور مالحمها 

  االصطالحية
  :املصطلح البالغي عند القدماء  -5
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 تتناول دراسة النص القرآين بعد ما أخذت مبادئ العلم تزخر باملؤلفات اليت       
أضحت تلك الدراسات منبعا ملصطلحات البالغة فيما بعد إذ أننا جند فيها تلميحا 

) هـ 207ت (للكثري من املصطلحات ومن بني تلك الكتب معاين القرآن للفراء  
 276ت (وتأويل مشكل القرآن لنب قتيبة ) هـ208ت (وجماز القرآن أليب عبيد 

  ).هـ
النقد والبالغة ال سيما مؤلفات اجلاحظ كالبيان والتبيني واحليوان،  وكذلك كتب 

  ). هـ 291ت (، وقواعد الشعر لثعلب )هـ285ت (والكتاب الكامل للمربد 
؛ استقرت مصطلحاا يف xviوعندما أصبحت البالغة علماً قائماً بذاته       

حيمل تسميات  مؤلفات البالغيني، وكان بعضها حيمل التسميات نفسها، وبعضها
مغايرة، وبعضها كان مبتدعاً، إذ كانوا يأخذون مصطلحام من مصدرين ، أوهلما 

املوروث العلمي املتمثل مبركز الثقافة العربية من النتاج األديب والقرآن الكرمي : 
الوافد من ثقافات األمم األخرى بعد الفتح : وآخرمها . واحلديث النبوي 

 .xviiيف توليد مصطلحات جديدة اإلسالمي واإلفادة منه
بداية التأليف املنهجي يف ) هـ296ت(البن املعتز ) البديع(ويعد كتاب      

، فقد ظهرت فيه املصطلحات بصورا العلمية الدقيقة ، ومساه بديعاً مع xviiiالبالغة
املعاين والبيان  –أنه يضم مصطلحات بالغية خمتلفة؛ ألنّ علوم البالغة الثالثة 

وبقيت هكذا حىت جميء القرن السابع .  xixمل تكن حمددة يف ذلك احلني –ديع والب
اهلجري، وهو العصر الذي شهدت فيه البالغة ضوابطاً وأحكاماً منطقية مل تعرفها 

  . من قبل 
تنظيم املصطلحات البالغية وتبويبها يف أول ) هـ606ت(فقد حاول الرازي      

 هذا اإلطار، بل تعد حماولته هذه األساس الذي خطوة منهجية لدراسة البالغة يف
  . xxمنهجه يف تقسيم البالغة) هـ626ت(بىن عليه السكاكي 
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ملا يتعلّق بفنون ) مفتاح العلوم(وعندما أفرد السكاكي القسم الثالث من كتابه      
عته البالغة؛ اتخذ منهجاً علمياً دقيقاً يف تبويبها وبحث موضوعاا، كشف عن برا

، فافترقت عنده علوم البالغة xxiيف التنظيم والتقنني واإلحاطة باألقسام والفروع
  .الثالثة؛ إذ جعل لكلّ منها جماالً دراسياً مستقالً 

مث شغف كتابه هذا علماَء كثريين، فتناولوه بالتلخيص والشرح متبعني منهجه      
  .xxiiيف املنطق و االستدالل

  : ومن أهم تلخيصاته هي 
  ) . هـ686ت(لبدر الدين بن مالك ) املصباح يف اختصار املفتاح( -
  ) .هـ 739ت(للخطيب القزويين ) تلخيص املفتاح( -

   :أما شروحه فكان أمهّها       
  ) . هـ701ت(لقطب الدين الشريازي ) مفتاح املفتاح(شرح املفتاح املسمى  -
الدين التفتازاين  على تلخيص القزويين لسعد) املطول(وشرح ) املختصر(شرح  -

  ) .هـ792ت(
  ) .هـ816ت(للسيد الشريف اجلرجاين ) املطول(احلاشية على الشرح  -

مث ازداد عدد املصطلحات البالغية بعد السكاكي ازدياداً ملحوظاً؛ ال سيما      
املتعلق منها بفنون البديع؛ إذ كّلما تقدمنا يف الزمن شوطاً جندها تزداد تفريعاً 

 إذا ما وصلنا إىل عصر البديعيات نرى بعض أصحاا قد جتاوز ا وتقسيماً حىت
  .، بعد أن كانت يف مفتاح العلوم ستة وعشرين )xxiii(املئة واخلمسني مصطلحاً

لكن هذه الفروع مل تسلم مجيعها للبديع ، فقد خلطوا معها فنوناً بالغية      
. ولعهم به فزادوه تفريعاًوربما يكون ذلك من  - )xxiv(من املعاين والبيان –أخرى 

أو لعلهم أرادوا العودة بالبالغة إىل عصورها األوىل اليت كانت تعتمد يف أقيستها 
  . xxvعلى الذوق واإلحساس الفين
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فقد سار . إالّ أنّ منهج السكاكي عاد إىل الظهور وبقي سائداً إىل يومنا هذا      
البالغة وحتديد العلماء واملفكرون املعاصرون على خطاه يف تقسيم 

، فأضحت البالغة تدرس على أسس علمية صارمة ال ختتلف كثرياً xxviمصطلحاا
  .عن علمي النحو واللغة ، فَقُيدت مصطلحاا وحددت مالحمها األدبية 

  املصطلح البالغي عند احملدثني -6
ما ومع تفرع العلوم، وامليل إىل االختصاص الدقيق، نشأ يف عصرنا            

يسمى مبعاجم العلوم، وتفرعت العلوم اإلسالمية إىل ختصصات دقيقة انفرد كل 
ختصص بنفسه، وأصبحت له معاجم ختصه، وهلذا انفردت علوم العربية مبعامجها، 
بل إن كل علم من علوم العربية حظي مبعاجم خاصة كما أسلفت، ومل ختل تلك 

 .املعاجم من ذكر مصطلحات بالغية 
ا البحث أكثر من غريها، بهجم املصطلحات البالغية، وهي اليت يعىن أما معا      

فإين أعرضها مرتبة زمنيا وفق ما تيسر يل من أمر معرفة سنوات تأليفها، وهي على 
 :النحو التايل 

م، واقتصر  1972مصطلحات بالغية، للدكتور أمحد مطلوب، نشره عام :  أوال
: صطلحات الكربى يف البالغة، وهي فيه على دراسة مخسة مصطلحات مساها امل

 الفصاحة، والبالغة، واملعاين، والبيان، والبديع، 
ا، ودرسها دراسة تارخيية و نهوقد تتبع املؤلف هذه املصطلحات اخلمسة يف مظا 

رصد ما ورد عن العلماء يف هذه املصطلحات، مث ربط بني تلك اآلراء، وخلص إىل 
  .xxviiهومبيان ما استقر عليه املصطلح من مف

 1395معجم البالغة العربية، للدكتور بدوي طبانة، طبع اجلزء األول سنة : ثانيا 
مصطلحات، )  903( هـ، ومجع يف الطبعة األوىل  1397هـ، والثاين سنة 

 رتبها وفق حروف اهلجاء، وراعى وضع الكلمة حبسب
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يف حرف  أوردها" اورة لمجا: " أصوهلا اللغوية، وليس حبسب ما هي عليه، فمثال 
، وهكذا، مث أعاد املؤلف طبعه مرة ثانية xxviii)جور(اجليم باعتبار أن أصل الكلمة 

هـ، وأضاف إليه ثالثة وعشرين مصطلحا ؛ ليصبح جمموع 1402سنة
، حيث مجع مؤلف املعجم رمحه اهللا املواد xxixمصطلحا 962املصطلحات عنده

وثيق، و دون تدخل وأعاد ترتيبها، ونقل ما ذكره العلماء عن كل مصطلح دون ت
منه يف جل مواضع املعجم ما عدا ستة وعشرين موضعا عقب عليها مبتدئًا بكلمة 

  .xxx، وهذا ما دعا أحد الباحثني لتأليف كتاب يف نقد املعجم، ونقضه)قلت(
 ،"مصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبين للجاحظ : " كتاب : ثالثًا 

هـ، 1402شيخي، وصدرت الطبعة األوىل منه يف تأليف الدكتور الشاهد البو
وهذا الكتاب وإن مل يكن معجما فإن موضوعه املصطلحات البالغية والنقدية، فهو 
ميثل مرحلة من مراحل املصطلح البالغي املتداخل مع املصطلح النقدي يف تلك 

يف احلقبة الزمنية، غري أن أهم ما مييز هذا الكتاب احنصار املادة األصلية له 
املصطلحات الواردة يف كتاب اجلاحظ، وإن كان املؤلف مل يقتصر على 
املصطلحات عنده، بل نقل آراء بعض العلماء يف توضيح دالالت بعض 

 .املصطلحات 
 معجم املصطلحات البالغية للدكتور أمحد مطلوب، وقد صرح أن جمموعها:  رابعا

سب حال الكلمة ، وقد رتبها وفق حروف اهلجاء، حبxxxiألف ومائة مصطلح
هـ مث الثاين سنة 1403iباستثناء أل التعريف، وقد نشر اجلزء األول منه سنة 

هـ، مث أعيد طبع األجزاء الثالثة طبعة ثانية  1407هـ، مث الثالث سنة 1406
، واحلق xxxiiيف جملد واحد، وصرح املؤلف أنه مل يزد على ما يف الطبعة األوىل شيئًا

اجم البالغية وأفضلها مشوال للمصطلحات، وتنظيما أن هذا املعجم من أوسع املع
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هلا، وربطًا بني املتشابه منها، وإن اختلفت تسميته، وأكثرها دقة يف توثيق 
 .املصطلحات من مصادرها 

، للدكتور عبد العزيز "نقد ونقض : معجم البالغة العربية : " كتاب : خامسا
 قلقيلة،

هـ، والكتاب ليس معجما 1409-10-1: اية مقدمته أنه كتبها يفنهجاء يف 
ولكنه خصص لنقد ونقض معجم الدكتور بدوي طبانة رمحه اهللا، ولعل أبرز ما 

، مل )مادة926( ذكره الدكتور عبده قلقيلة أن املواد اليت تضمنها املعجم بلغت 
؛ ألن الباقي إما مكرر، أو حشو زائد، عبارة عن )  316( يسلم منها سوى 

 إحاالت
  ، xxxiiiا خارج املصطلحات البالغيةنه، أو أملواد أخرى

للدكتورة إنعام ) البديع، والبيان، واملعاين(املعجم املفصل يف علوم البالغة  :سادسا
مادة مرتبة ترتيبا هجائيا، ومع )  842( فوال عكاوي، وقد اشتمل املعجم على 

عدد ما فيه من جهد إال أنه ال يصل إىل مستوى معجم أمحد مطلوب، ال من حيث 
املواد، وال توثيق مصادرها، ومل يستوف الرجوع إىل املصادر البالغية اليت رجع 

وهناك مؤلفات أخرى تناولت .إليها كل من بدوي طبانة، وأمحد مطلوب 
  .xxxivاملصطلح البالغي مع غريه من مصطلحات علوم العربية األخرى

  :ةــخامت
ة من أدوات البحث العلمي أدرك  املفكرون العرب أمهية املصطلح لكونه أدا      

ورمزا من رموز التقدم وقد كان لوعيهم هذا أثر يف ظهور عدد من الكتب 
واملعجمات  عنيت بتعريف املصطلحات أشهرها مفاتيح العلوم حملمد اخلوارزمي 

  .وكشاف اصطالحات الفنون حملمد التهانوي
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ه يعرف بعلم ويف العصر احلديث أصبح املصطلح عند املفكرين علما قائما بذات
املصطلح أو املصطلحية وهو يؤكد على العالقة بني املفاهيم العلمية واملصطلحات 

  اليت تعرب عنها
و إذا ما استقرأنا تاريخ املصطلح البالغي وجدناه حتما قد تأثر يف نشأته      

وعندما . ومسار تطوره بظروف خمتلفة سواء أكانت بيئية أم ثقافية أم اجتماعية 
بالغة علماً قائماً بذاته استقرت مصطلحاا يف مؤلفات البالغيني، وكان أصبحت ال

بعضها حيمل التسميات نفسها، وبعضها حيمل تسميات مغايرة، وبعضها كان 
" مفتاح العلوم"مبتدعاً، وأشهر مؤلفات القدماء يف املصطلح البالغي كتاب 

  ملعتزالبن ا" البديع"للسكاكي وما ألف فيه من شروح و كتاب 
ويف عصرنا احلديث  تفرعت العلوم، وأصبح امليل إىل االختصاص الدقيق و نشأ     

يف عصرنا ما يسمى مبعاجم العلوم، وهلذا انفردت علوم العربية مبعامجها، بل إن كل 
علم من علوم العربية حظي مبعاجم خاصة، ومل ختل تلك املعاجم من ذكر 

مصطلحات بالغية، للدكتور أمحد : : املصطلحات بالغية وأشهر املؤلفات
  وغريها...... مطلوب، ومعجم البالغة العربية، للدكتور بدوي طبانة

  :املصادر واملراجع 
والقاموس  3/384ولسان العرب البن منظور  2/164ينظر معاجم اللغة مجهرة اللغة البن دريد - .1

وتاج العروس من  1/822وكشاف اصطالحات الفنون للتهانوي  2/769احمليط للفريوزبادي 
 . 2/182جواهر القاموس للزبيدي 

 1-   .28التعريفات للجرجاين  .2
 .28التعريفات للجرجاين  .3

 .م 1927بريوت ، ، الشيخ عبد اهللا البستاين اللّبناين، املطبعة االمريكية): معجم لغوي(البستان  .4
1/1349 .1 

   2/183تاج العروس  .5
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م د حسن حنيفي  جملة جممع اللغة  العربية االردين وضع املصطلح العريب يف الفلسفة وعلم الكال .6
 47للموسم الثقايف الثاين عشر ط 

    120: ض.م1958مكتبة االجنلو املصرية، ام حسان الغة بني معيارية والوصفيةمت .7
 . 36:ض. 1980 10ط 18مناطع اجلعري حول االصطالحات العلمية جملة اللسان العريب ج     

لعامة لوضع املصطلحات وتوحيدها جملة اللسان العريب على القامسي النظرية ا .8
 .9-18-1980كج.10ج.10ط

 . 98ص  3.1987عبد الرجيم حممد الرحيم أزمة املصطلح يف النقد القصي جملة الفصول ع .9
الدكتور ): دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومنهاجها ومصادرها الكربى(البيان العريب  .10

 م1968هـ،1388، مكتبة االجنلو املصرية ،القاهرة 4طبدوي أمحد طبانة، 
نقال عن كتاب بالغة القرآن يف أثار القاضي ع  143رسائل اجلاحظ من كتاب حجاج النبوة  .11

 .430:ص.اجلبار ع الفتاح 
 -هــ  1387أمحد حممد شاكر، دار املعـارف، مصـر،   : حتقيق، الشعر والشعراء. ابن قتيبة- .12

 .1/8.م1967
، حتقيق أمحد أمني )هـ328ت (هاب الدين أمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي ش: العقد الفريد .13

 .6/118.م1965هـ،1384،القاهرة،3وامحد الزين وابراهيم األبياري،ط
   - 208-207دار الفكر، بريوت . 4ط.البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق عبد السالم هارون .14
 . 16: البيان العريب :  ينظر .15
 . 49) : حبث(طلح العريب يف الفلسفة وعلم الكالم وضع املص:  ينظر .16
 . 110: ص. القاهرة.البالغة العربية، تارخيها، مصادرها، مناهجها للدكتور علي عشري:  ينظر- .17
 .املكان نفسه  .18
  .م 1977وزارة اإلعالم، بغداد، ، فخر الدين الرازي بالغياً للدكتور ماهر مهدي هالل:  ينظر .19

 . 30: ص
 . 288: ص . ، دار املعارف، القاهرة6، ط تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيفالبالغة : ينظر  .20
  . 280:  م 1973 –ھـ 1393، بیروت، 1، ط مناهج بالغية للدكتور أمحد مطلوب:  ينظر .21
هــ،  1417مطبوعات امع العلمي، بغـداد،   حبوث بالغية للدكتور أمحد مطلوب،: ينظر- .22

  .م1996
. 216: ص .23    

 . 366: وتاريخ  البالغة تطور: ينظر .24
 . 316: يف املصطلح النقدي : ينظر .25



 2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

65 
  

  318 -  316: املصدر نفسه  .26
معجم : مصطلحات بالغية، ألمحد مطلوب، وينظر مقدمة الطبعة الثانية لكتاب : ينظر  - .27

   8املصطلحات البالغية و تطورها ، ص 
  .1/164: معجم البالغة العربية: ينظر  .28
  . ة، الطبعة الثانيةمعجم البالغة العربية، لبدوي طبان .29
 معجم البالغة العربية نقد ونقض، للدكتور عبده قلقيلة: ينظر  .30
  9: ص. ، مطبعة المجمع العلمي العراقيمعجم املصطلحات البالغية وتطورها: ينظر  . .31
  10، والطبعة الثانية ص 1/9معجم املصطلحات البالغية وتطورها، الطبعة األوىل : ينظر  .32
  8العربية نقد ونقض، للدكتور عبده قلقيلة ص  معجم البالغة: ينظر  .33
حنو، صرف، بالغة، عروض، إمالء، فقه لغة، أدب، (املعجم املفصل يف اللغة واألدب : ينظر مثال  .34

  .للدكتور إميل بعقوب) نقد، فكر أدب
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 ألسلوبية منوذجاالعالقة با: يف الدراسات البالغية احلديثة " البديع"أثر 
-------------  

  اجلزائر -جامعة اجلزائر   - األستاذ أحممد لقدي 
فقط يف علم البديع مسألة تبناها " التحسينية"إن الرؤية البالغية املستندة إىل 

مجع غري قليل من النقاد والبالغيني، وهي يف احلقيقة انتباه من نوع أخر ألمهية هذا 
  .واملعاين؛ دف إىل وصفه وحتديد رؤيته بنمط من التأثريالبيان : العلم دون أخويه

وبقي أن ننظر إىل جانب آخر غري التحلية والتحسني، لنعرف ما ميكن أن 
 -ينتجه علم البديع يف ضوء الدراسات البالغية واللسانية احلديثة، وما أحوجنا اليوم

يف ضوء  - البديع- إىل أن نعيد النظر يف فنونه -يقول الدكتور أمحد مطلوب
الدراسات احلديثة، فنأخذ منها ما كثر استعماله يف كالم العرب، وما كان له تأثري 
يف أدبنا احلديث، وبذلك تبعث احلياة من جديد، ونعطيه حقه يف الدراسات 

  .البالغية والنقدية
، وهذا "املعاين"و" البيان"علما مستقال شأنه شأن " البديع"لقد جعل القزويين 

ث العلماء السابقني عن البديع كونه تابعا للعلمني السابقني فيه قصور يعين أن حدي
  .أمر ثانوي ميكن االستغناء عنه أحيانا" التحسني والتزيني"وتنقيص ملرتلته، وأن 

التحسني "على " البديع"وهذا الطرح يف اعتقادنا جمانب للصواب، وإن قَصر 
  .عة اللغة األدبية وإشعاعااأمر فيه كثري من التعسف لطبي" والتزيني والتحلية

، "البديع"إن اآلمدي والقاضي اجلرجاين رفضا فكرة التوسع يف استعمال 
وأقصاه الباقالين من إدراك اإلعجاز القرآين إال يف مصطلحات حمدودة، ووقف 

وقفة تقليل لشأن هذا الفن يف الكالم العريب، ورأى أن  -أي البديع-الزخمشري منه
  .البيان واملعاين: القرآن خمتص بعلمي
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ومن املعاصرين من حذا السابقني مجع ال بأس م، خلص رأيهم الدكتور 
ومعظم املؤلفني املعاصرين وقفوا من البديع وأهله :"..بكري الشيخ أمني بقوله

  )1( ."موقفا متشنجا غري دقيق متاما... وعصره وآدابه 
ما مغايرا ملا مر فه" البديع"هذا وقد وجدت آراء أخذت على عاتقها فهم 

البديع مقصور على :"من املقوالت السابقة، يتقدمها قول اجلاحظ حينما قال
وذهب قدامة بن ". العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة، وأربت على كل لسان

، "البديع"جعفر املذهب نفسه، وسجل أبو هالل العسكري رأيا متقدما يف أمهية 
نوع من الكالم إذا سلم من التكلف وبرأ من حينما أشار بالقول إىل أن هذا ال

  .العيوب، كان يف غاية احلسن واية اجلودة
ووقف عبد القاهر اجلرجاين موقفا يبني عن أمهية املصطلح البديعي، وخباصة 

وعلى اجلملة فإنك ال جتد جتنيساً : "حيث قال ملّا تعرض للتجنيس والسجع،
ون املعىن هو الذي طلبه واستدعاه وساق حنوه، مقبوالً، وال سجعاً حسناً، حىت يك

وحىت تجِده ال تبتغي به بدالً، وال جتد عنه حوالً، ومن ها هنا كان أَحلَى جتنيس 
تسمعه وأعاله، وأحقُّه باحلُسن وأواله، ما وقع من غري قصد من املتكلم إىل 

ذه املرتلة  -إن كان مطلوباً حلسن مالءمته، و -اجتالبه، وتأهب لطلبه، أو ما هو 
  )2( .."ويف هذه الصورة

أما التجنيس فإنك ال تستحسن جتانس :"وقال عن التجنيس بشكل خاص
اللفظتني إال إذا كان وقع معنييهما من العقل موقعاً محيداً، ومل يكن مرمى اجلامع 

  )3( .."بينهما مرمى بعيداً
                                                

  .6، 1987خ أمني، بريوت البالغة العربية يف ثوا اجلديد، بكري الشي) 1(
   .112، 1995أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، بريوت ) 2(
   .96السابق، ) 3(
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 من أحق العلوم بالتقدمي، وأجدرها " ديعالب"وأما صفي الدين احللّي فقد عد
  ..باالقتباس والتعليم

إىل الثمرة املرجوة من هذا الفن، " مقدمته"وقد نبه العالمة ابن خلدون يف 
يف فهم اإلعجاز من القرآن؛ ألن إعجازه يف وفاء الداللة :" فهي تكمن حبسب قوله

  )1( .."تب الكالممنه جبميع مقتضيات األحوال منطوقة ومفهومة، وهي أعلى مرا
إذ جعلوه من مجلة اآلداب "وأشار أيضا إىل عشق املغاربة للبديع وولعهم به، 

الشعرية، وفرعوا له ألقابا وعددوا أبوابا ونوعوا أنواعا، وزعموا أم أحصوها من 
  )2( ."لسان العرب

إننا ال ننكر، بأي حال من األحوال، ما آل إليه علم البديع يف وقت من 
املتأخرة؛ اليت ومست مبرحلة اجلمود العقلي، حيث دب العقم والتعقيد األوقات 

-على هذه احلالة–وظل البديع ". البديعيات"والتالعب باأللفاظ والتنافس يف 
حمبوسا ردحا من الزمن، إىل أن ظهرت دعوات هنا وهناك تطالب بإعادة النظر يف 

. فكري العلمي احلديثالظاهرة البديعية ودراستها وفق أسس جديدة يفرضها الت
  :ولعل من مجلة هؤالء الباحثني

  "قضايا النقد األديب والبالغة:"الدكتور حممد زكي العشماوي يف كتابه-
  ".البديع يف ضوء أساليب القرآن:"الدكتور عبد الفتاح الشني يف كتابه-
احملسنات البديعية حماولة لدراسة بعضها :"الدكتور قصي سامل علوان يف حبثه-

  ".الصبغ والوظيفةبني 
ينبغي أن يقرأ قراءات خمتلفة، تسمو به من التزيني " البديع"إن علم 

إىل دراسته أسلوبيا مثال، وذلك -بالرغم من خطورما يف الكالم العريب-والتحسني
                                                

  .553مصر، -مقدمة ابن خلدون، مطبعة مصطفى حممد الناشر، املكتبة التجارية) 1(
   .552السابق، ) 2(
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، اليت غدت قواعد الصوت والتركيب والداللة: املستويات الثالثةضمن فكرة 
  .الكالم هدفه تكوينية جيب أن تراعى لكي ال خيطئ

الصوت، : واألسلوبية إذ تعتمد على الكشف عن مجاليات اللغة يف مستويات
والتركيب، والداللة؛ حتاول أن تبحث هلا عن منفذ يتصل باألسس القارة يف إرسال 
علم األسلوب، وهي تنطلق من اعتبار األثر األديب بنية ألسنية تتحاور مع السياق 

دون أن تنسى الطريقة اليت يصوغ فيها املبدع  ، من)1(املضموين حتاورا خاصا
إبداعه، منفتحة على القوانني اليت تتحكم بالنص، والسيما القانون اخلاص، 

  .واملهيمن على مجاليات الكتابة أنفسها
عن كل مستوى  –فقط  -أما الناقد األسلويب فليست مهمته هنا الكشف 
وضوحا، وأسرع فهما، ألننا  من هذا املستويات، وترمجتها، يف صورة أخرى أكرب

نقول إن النص نفسه أكثر وضوحا من أي شرح أو تفسري، وإمنا ميكن تبين املهمة 
احلقّة فيما يقدمه من داللة وراء صياغة النص، حبيث ميكن القول أن الناقد يقدم لغة 
النص مرة أخرى أكثر توضيحا لعالقتها، اعتمادا على متاسك مستوى النص، 

  )2(.تهومستوى دالل
وبالعودة إىل الكالم السابق، يقترح الدكتور حممد عبد املطلب أن يقرأ البديع 

الذي يسيطر على البديع، ويوجه عملية إنتاج ) البعد التكراري (أسلوبيا من خالل 
  .)3(معناه ضمن مستويي السطح الصياغي، والبنية العميقة

                                                
   .278، 1984القاهرة -ابالبالغة واألسلوبية، حممد عبد املطلب، اهليئة املصرية العامة للكت) 1(
  .278السابق،  )2(
  .352قراءة أخرى، حممد عبد املطلب، الشركة املصرية العاملية للنشر، دت، : البالغة العربية )3(
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لوبيا ضمن فكرة وعليه فإن البحث يرى أن مظاهر البديع ميكن درسها أس
املستويات اللسانية الثالثة، وهي فكرة تدفع بالبحث اللغوي اللساين إىل أفق 

  .الدراسة األوسع الذي يعىن بتحديد مجاليات الظواهر اللغوية يف اخلطاب
إن ملصطلحات البديع قيمتها وخصوصا يف املعىن، وأداء املعىن لغرض، وإا 

وأما ... تقوم عليه خصائص التراكيب  تقوم يف البالغة على عمد من جنس ما
  )1( .سواء يف قوة التأثري، وروعة التصوير، وما البالغة إال ذلك التصوير، والتأثري

وإن مصطلحات البديع على أكثريتها ميكن لألسلوبية أن تعمد إىل وصفها، 
م وحتليلها على وفق املستويات املذكورة مع حتديد فاعليتها البالغيــة اليت تنسج

  :مع أحد املستويات اآلتية
  :املستوى الصويت-1

، ودارس األسلوب ال ميكنه "أصوات"إنّ اللغة يف جزء من تعريفها املتداول 
فالنص العريب، قدميه . التقدم يف حلقة ما مل يلّم بالصوتيات، وعلم األصوات الدالة

 وحديثه، متضمن للصوت سواء أكان نثرا أم شعرا، وبدرجات متفاوتة ميكن
مسكها ضمن أطر إيقاعية تشكل مع بعضها داللة صوتية اصطلح على تسميتها 

حتليل املتغريات : ، وهي تعين حبسب رأي بيري جريو)2("األسلوبية الصوتية " بـ
املسموعة أسلوبيا باإلحالة على اللغة بوصفها نسقا كامال من املتغريات األسلوبية 

لنرب، واملد، والتكرار، واحملاكاة الصوتية، الصوتية ميكن للدارس أن يتميز من بينها ا
  .)3(وغريها من املصطلحات  واجلناس، والتناغم

                                                
   .119، 1992األسلوبية والبيان العريب، حممد عبد املنعم خفاجة وآخرون، الدار املصرية اللبنانية، )1(
  . 39بريوت، -ريو، ترمجة منذر العياشي، مركز اإلمناء القوميبيري ج: األسلوب واألسلوبية )2(
  . 40السابق،  )3(
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ويندرج ضمن هذا املستوى عدد من مصطلحات البديع اليت هلا خصيصة 
صوتية، ميكن للدارس األسلويب أن يتعامل معها حتليليا ليستجلي خصائص شكلها 

التحليل األسلويب املستند إىل  الصويت، وعالقته بالنص، وتستجيب صوتا إىل 
  :على اجلناس والسجع، متثيال ال حصرا - هنا -وسنسلط الضوء. الصوت

  :اجلناس -أ
وهو أن جتيء الكلمة تجانس أُخرى يف بيت شعر :" عرفه ابن املعتز بقوله

فهو مصطلح يتصل باللفظ، . )1(وكالم وجمانستها هلا أن تشبهها يف تأليف حروفها
ويت الذي ميثل الوحدة الداللية الدنيا، ويف اللفظ تبدأ عملية التفاعل أي باإلطار الص

، لتشكيل البنية الصوتية، والداللية يف اللغة، )2(بني الداللة اللغوية، والداللة السياقية
يقِْسم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير  الساعـةُويوم تقُوم : " قوله تعاىل -هنا -ومثاله

  .)3("عـةسا
ويشتمل اجلناس على خصيصة أسلوبية صوتية متميزة جتمع بني التكرار، إذ 
تتمظهر احلروف مبتوالية صوتية يف سياقات اجلمل، وبني حتقّق التشابه الصويت 

  .للتراكيب، واختالفها يف املعىن، أي أا دوال متشاة ملدلولني خمتلفني
تشبيها مسعيا، " تينيانوف"ذا مساه وصوتية اجلناس ظاهرة ال جدال فيها، وهل

  .إشارة إىل  فعاليته الصوتية املبنية على املماثلة
وللجناس قدرة عالية على إحداث موسيقى مميزة داخل النص الواحد، وعلى 

، وهلذا صارت للجناس قوة )4(لفت النظر إىل وجود أسلوب أخر موجود معه

                                                
  .102م، 1967البديع، عبد اهللا بن املعتز، مكتبة املثىن، بغداد،  )1(
  73خصائص األسلوب يف الشوقيات، حممد اهلادي الطرابلسي، منشورات اجلامعة التونسية،  )2(
  .55: الروم )3(
  .68 الشوقيات، خصائص األسلوب يف )4(
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ويل اللفظ وصورته مع جهة، جتمع بني الصوت والداللة؛ لكونه يقرب بني مدل
  .وبني الوزن املوضوع فيه اللفظ من جهة أخرى

ولقد أسهبت الدراسات األسلوبية التطبيقية يف الكشف عن مستوى املصطلح 
 سطحي: البديعي من الناحية الصوتية، وحتديد بنيته األسلوبية يف تضافر مستويني

ورها لتكون كلمة أو بعض يتصل حباستي السمع اليت تتبع إيقاع األحرف عند جتا
وأما . كلمة، والبصر الذي يتتبع رسم األحرف وما بينهما من توافق أو ختالف

ففيه يتم تدقيق النظر يف احلركة الذهن واختيارها لنقط ارتكاز  املستوى العميق
تتشابه على مستوى الصياغة، وتتغاير على املستوى الداللة، وهنا يكون للمتلقي 

  )1(.اللة التجنيسيةأثر يف إنتاج الد
واجلناس مظهر بديعي ينفتح على مجلة من املصطلحات الصوتية اليت يتميز 

بوفرة صوتية جيمعها أصل واحد يف اللغة، من مثل قوله ) اجلناس املشتق (منها 
اشتقاقهما واحد، " القيم "و" أقم " ؛  فـ)2("فَأَقم وجهك للدينِ الْقَيمِ : " تعاىل
وكقول الشاعر أيب . ه أخذا صورما الصوتية املشتركة اليت أشاعت الصوتومن
  :)3(متام

دجنِي ناكلَى سنِي عجِدأَن عما دفَي      ارِكُمامِ دهإِت دعب نم متدجأَنو  
من الترددات الصوتية والدالالت " جند"، و"أجندين"، و"أجندمت: "ففي كل من

  .يأخذ بلب السامع أو املتلقي األسلوبية ما
  
  

                                                
  .373-372قراءة أخرى، : البالغة العربية )1(
  .43: الروم )2(
  2/155بريوت، -، دار الفكر2مسري جابر، ط: األغاين، أبو الفرج األصفهاين، تح )3(
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  :السجع - ب
وهو تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف : "وعرفه القزويين بقوله

، وهو مصطلح يعتمد التردد الصويت يف اية الفواصل حبروف حمددة، )1("واحد
وقد تنبه النقاد القدماء على حضورها يف النثر  .ووصف لظاهرة صوتية إيقاعية

، وقد أدركت )2( "غري خمتص بالنثر " و على رأي القزويين والشعر معا، فه
فالشعر عند بعضهم حيسن . صورا الصوتية عن طريق املوازنة بني الشعر والنثر

بتساوي قوافيه، وكذالك النثر حيسن بتماثل احلروف يف فصوله، وذا فإن القوايف 
  .يف الشعر جتري جمرى األسجاع يف النثر

سجاع فقد أدركها القزويين بالوقوف على فواصله، وهو أما قضية إيقاع األ 
إن فواصل األسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة األعجاز، موقوفا : " القائل

عليها، ألن الغرض أن يزاوج بينها، وال يتم ذالك يف كل صورة إال بالوقف، أال 
ن بد ؛ مل يك"ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت: "ترى أنك لو وصلت قوهلم

من إجراء كل من الفاصلتني على ما يقتضيه حكم اإلعراب، فيفوت الغرض من 
  .)3( "السجع 

وتنبه حازم القرطاجني إىل هدف التماثالت الصوتية يف الشعر والنثر، فوجد 
جبريان الصوت يف '': أن متاثل املقاطع يف األسجاع، والقوايف سببه حتسني الكلم

قلة من بعض الكلمة املتنوعة اارى إىل بعض على اياا، وألن للنفس يف الن
قانون حمدد راحة شديدة، واستجدادا لنشاط السمع بالنقلة من حال إىل حال، وهلا 

                                                
-حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتـاب اللبـاين  : اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين، تح )1(

  .2/392، 1971 -بريوت
  .2/392السابق،  )2(
  .239اإليضاح،  )3(
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يف حسن اطّراده يف مجيع ااري على قوانني حمفوظة قد قسمت املعاين فيها على 
  )1(.ااري أحسن قسمة

  :املستوى التركييب -2
، اليت برع يف بياا عبد القاهر اجلرجاين "نظرية النظم" هو نظام يستند أصول

والباحث األسلويب يف هذا املستوى يهمه سرب أغوار ". دالئل اإلعجاز"يف كتابه 
العالقات السياقية لغرض الكشف عن اجلماليات األسلوبية، والفنية الكامنة وراء 

كن كشفها، وإبراز قيمتها التراكيب، اليت تشكل جمموعة من األمناط اللسانية اليت مي
  .وفعاليتها األسلوبية، دون أن يهمل ما تولده التراكيب يف إنتاج الداللة ومجاهلا

ترى األسلوبية يف التركيب عنصرا ذا حساسية يف حتديد اخلصائص اليت 
تربطه مببدع معني، وألا تعطيه من املالمح ما مييزه من غريه من املبدعني، سواء 

  )2(.له، أم خمتلفني عنه يف الزمان واملكان أكانوا مزامنني
من هنا صار للتركيب أثر يتجاوز قضية منتج الكالم إىل خاصية التركيب 

املبدع باعتباره مصدر هذه اخلواص التركيبية، مث املتلقي : منظورا إليها من جانبني
  )3( .من خالل قيامه بعملية الفهم واملعرفة

صطلحات البديع اليت تستجيب إىل  ويتجلى هذا املستوى يف عدد من م
  .املبادئ والعمليات اليت تنهض ا اجلمل يف اللغة، لتؤدي جمتمعة إىل إنتاج معىن

يف " علي بن محزة العلوي"إن تركيبية البديع قضية قدمية تفرد بالتصريح ا 
إذ رأى أن هذا الفن خمتص بأنواع التراكيب، وال يكون وجوده " الطراز"كتابه 

وهو مبقولته هذه يكون قد أنار حقيقة ظلت بعيدة عن متناول .  املفرداتوقفا يف
                                                

  .123-122، 1966احلبيب ابن اخلوجة، تونس، : منهاج البلغاء، القرطاجين، تح )1(
  .145البالغة واألسلوبية،  )2(
  .192البالغة واألسلوبية،  )3(
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الدرس البالغي على الرغم من إميان البحث أن التركيب ال يشمل مجيع 
  .مصطلحات البديع

ومن املصطلحات البديعية اليت تتضمن فعاليات تركيبية وتستجيب إىل 
  :التحليل األسلويب

  :االحتباك واحلذف-أ
االحتباك يف اللغة . بديعيان متشاان يف داللتهما البالغية مها مصطلحان

وحبك الثوب سد مابني خيوطه من : ويف لسان العرب. مأخوذ من الشد واإلحكام
  :وهو مصطلح تركييب ميكن أن تدركه بنيته من خالل. )1(فرج، وشده وإحكامه

ن وجوه تعلقه باحلذف، أي قيامه على بنية إجيازية، واإلجياز وجه م -
  .تراكيب اجلمل يف العربية

تضمنه مبدأ احلضور، والغياب؛ حضور الداللة مع غياب الكلمة احملذوفة،  -
أن حيذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين، ويف : " وعلى وفق مقولة الزركشي

  .)2( الثاين ما أثبت نظريه يف األول
  .دخوله يف تراكيب اجلمل يف الشعر والنثر -

  :تمثيل له بقول أيب صخر اهلُذَليوميكن ال
القَطْر لَّلَهب فُورصالع فَضتا انةٌ    كَمزه كْراكذونِي لرعي لَتإِنو  

أن هذا البيت فيه من : ويف شرح بديعية العميان البن جابر: "قال البغدادي
ثاين، وحيذف البديع صنعة االحتباك، وهو أن حيذف من األول ما أثبت نظريه يف ال

وإين لتعروين لذكراك هزة . من الثاين ما أثبت نظريه يف األول؛ فإن التقدير فيه

                                                
  .حبك: لسان العرب، مادة )1(
  .2/61، 1975ابراهيم، القاهرة حممد أبو الفضل :الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، تح )2(
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فحذف من األول االنتفاض لداللة الثاين عليه، . وانتفاضة كهزة العصفور وانتفاضته
  )1( ".وحذف من الثاين اهلزة لداللة األول عليه

  :ومن االحتباك أيضا قول الفرزدق يهجو جريرا
ارِي كَمشع لَيع تلَبعاَء قد حوخالة    فَد رِيرة لك يا جمع  

كم عمة لك فدعاء، وكم خالة : " ففيه حذفان، وأصل الكالم قبل احلذفني
وأثبتها يف الثاين، وحذف من الثاين " فدعاء"، فحذف من األول كلمة "لك فدعاء 

  )2( .أثبته يف اآلخروأثبتها يف األول، فحذف من كل مثل الذي " لك"كلمة 
أما احلذف يف اللغة فهو القطع أو اإلسقاط، وله داللة تركيبية تأخذ شكلها 
من كونه إجيازا، واإلجياز اقتصاد يف التركيب إذ تتمثل فيه ثنائية احلضور والغياب 

  .أيضا اليت مر ذكرها
 وقد تناول البالغيون يف مباحث علم املعاين سياقات الكالم الذي يرد فيها
حذف أحد أطراف اإلسناد، وذالك من منطلق أن النظام اللغوي يقتضي يف األصل 
ذكر هذه األطراف، ولكن التطبيق العملي من خالل الكالم قد يسقط أحدها 

  )3(.اعتمادا على داللة القرائن املقالية أو احلالية
ورأى عبد القاهر اجلرجاين أن ترك الذكر أفصح من الذكر، وهو ال يكون 

ألغراض بالغية ختص تركيب اجلمل، وهو يف النهاية قالدة اجليد، وقاعدة إال 
  . )4(التجويد

                                                
عبد السالم هارون، دار : خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي عبد القادر بن عمر، تح )1(

  .2/424م، 1967الكتاب العريب، واهليئة املصرية العامة، 
  .1/227شرح ابن عقيل، . 2/425السابق،  )2(
  .235البالغة واألسلوبية،  )3(
  .147-146القاهرة، مطبعة مدين، دت، -جاز، عبد القاهر اجلرجاين، مكتبة اخلاجنيدالئل اإلع )4(
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  :االعتراض- ب
ويسمى احلشو، وهو أن يؤتى يف أثناء الكالم، أو بني كالمني : االعتراض

متصلني معىن، جبملة أو أكثر ال حمل هلا من األعراب، لنكتة سوى دفع اإليهام، 
؛ )1("أُقِْسم بِمواقعِ النجومِ وإِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عظيم فَلَا: " كما يف قوله تعاىل

اعتراض يف " لَو تعلَمونَ : " اعتراض، وقوله" وإِنه لَقَسم لَو تعلَمونَ عظيم : " فقوله
  :ومما استحسن يف االعتراض قول العباس بن األحنف )2( .اعتراض

  أنت راضية     حـذَار هذا الصدود والغضبِقد كنت أبكي و
  )3(إِنْ متَّ ذا اهلجر يا ظلوم وال    تم فمايل يف العيش من أربِ

، واعترض يف الثاين "وأنت راضية:"ففي البيت األول اعترض بقوله
  ".وال متّ:"بقوله

 إن االعتراض مصطلح بديعي ذو بنية لغوية الفتة للنظر، تستوقف القارئ مبا
حتمل من تنبيه يسحب الذهن املتلقي إىل قضية ما تستوجب املالحظة، والوقوف 

وقرن قدامة بن جعفر وجود اجلملة االعتراضية برجع الذهن إىل  ما .. بني عتبتيها
يف املعىن من شك عادا إياها نوعا من االلتفات اخلاص بتمثل املعىن بعد أن حدد 

اليقني، والظن لتحفيز القارئ، وإشراكه الشك يف املعىن طمعا يف : وظائفها يف
وهلذا حدد آليات عملها يف الذهن بالتأكيد وذكر . بتقبل املقروء والسؤال عنه

  .السبب، وحل الشك

                                                
  .76-75: الواقعة )1(
معاهد التنصيص على شواهد التخليص، عبد الرحيم العباسي، تح حممد حمي الدين عد احلميد، املطبعة  )2(

القـاهرة،  -لـيب طبعة عيسـى احل  مفتاح العلوم، السكاكي،. 1/123، 1889األمريية بوالق، مصر 
  .185هـ 1392

  .1/124معاهد التنصيص،  )3(
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وااللتفات مجلة تثري يف النص األديب تنبيهات داللية ترتبط بطبيعة صوغ 
ويلة من اخلطاب، وتلقي املخاطب، وطرائق إيصال املعىن عرب سلسلة قصرية أو ط

اجلمل اليت تستعمل الضمائر استعماال خاصا ينتقل باملعىن من حالة إىل  أخرى من 
أجل إثراء الصورة، وبيان القصد، وكأا يف النهاية نداء مزدوج اإلشارة، حمذوف 

  .األداة، طرفاه ضمريا املبدع واملتلقي كما أفهم من الوظيفة البالغية هلذه اجلملة
نهض بوصفها فاصال بني كالمني متصلني معىن لترغم فاجلملة االعتراضية ت

القارئ على االنتقال من أسلوب عام إىل  أسلوب خاص، خيرج إىل  رؤية بالغية 
الترتيه، : عامة تشتمل على أسلوبية تتعدد فيها املقاصد البالغية لعل من أمهها
دح، وبيان والتفاؤل، والدعاء، والتنبيه، والتخصيص، واالستعطاف، والتعظيم، وامل

  .)1(السبب ألمر فيه غرابة
وقد انتهت الدراسات األسلوبية إىل  أمهية االعتراض يف تراكيب اجلمل 
فأوالها التحليل األسلويب عناية كبرية، ذات حمل استثنائي، فعلى  الرغم من أا ال 
 متتلك حمال من اإلعراب إال أا متتلك ارتباطا تركيبيا جديدا يكون مبرتلة املؤكد
التكراري للداللة العامة يف السياق، فوظيفتها تغيري الترتيب أي حتويل أحد عناصر 
التركيب من مرتلته، وإقحامه بني عناصر من طبيعتها التسلسل كما يكون بزيادة 

  .)2( "عنصر، أو أكثر من عنصر أجنيب متاما عن التركيب 
  :املستوى الداليل -3

أن املفردة الواحدة ليس هلا " ل اإلعجازدالئ" أثبت عبد القاهر اجلرجاين يف 
قيمة كبرية، ولكن القيمة والفضيلة تظهران يف مالئمة معىن اللفظة الواحدة ملعىن 
اللفظة اليت تليها، وأن الداللة األدبية ال تظهر يف اللفظة الواحدة ألا تعطي معىن 

                                                
  .1/244، 1983-معجم املصطلحات البالغية، أمحد مطلوب، مطبعة امع العلمي العراقي )1(
  .290خصائص األسلوب يف الشوقيات،  )2(
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معىن "ظهر يف واحدا من ظاهر اللفظ الذي يصل إليه املرء من غري وساطة، وإمنا ت
  .  )1(، الذي يفضي إىل دالله خمالفة لداللة اللفظة الواحدة "املعىن

واألسلوبية ترتبط عادة مبا يسمى بنظرية التوسيط الذي تقضي وجود جهاز 
ثالثي هو املتكلم الذي يصدر منه الكالم، واملتلقي قارئا وسامعا، مث احلدث اللغوي 

ال الكالمي، فضال على الرمز اللغوي بأبعاده الذي يتعلق باحلقائق املطروحة يف ا
  .الداللية الذي يقوم مبهمة إحضار صورة املخزون اللغوي إىل جمال التخاطب

واألسلوبية يف عملها وخطة تشكلها بالغةٌ حديثة ذات شكل مضاعف، هي 
علم التعبري، ويف الوقت نفسه نقد األساليب الفردية، ألا معنية بدراسة التعبري 

ساين، أي متثيل الفكر عن طريق دراسة املتغريات اللسانية إزاء املعيار الل
  .)2(القاعدي

وهي بتقصياا اللسانية تعمل على إنارة الداللة نفسها، واالتساع ا تفسريا، 
  :ومن أبرز املصطلحات البديعية اليت تستجيب إىل التحليل األسلويب. وتأويال
  :االقتباس والتضمني-أ

باس بأنه األخذ واإلفادة من القرآن الكرمي، وأما التضمني فهو يعرف االقت
  .األخذ واإلفادة من احلديث النبوي الشريف، وكذا الشعر والنثر

ومها من املصطلحات البديعية اليت ميكن دراستهما ضمن املستوى الداليل 
، الذي هو يف حقيقة األمر تعددية حوارية مبينة على "التناص"على وفق مصطلح 

سلوبية تعبريية ذات داللة جامعة تدخل ضمن الفردية األسلوبية ألي كاتب، واليت أ
ميكن إرجاعها إىل صفاء روحي ودفق عاطفي متصل بذاتيته، ومنفتح على أساليب 

  .اآلخرين
                                                

  .263دالئل اإلعجاز،  )1(
  .7-6-5األسلوب واألسلوبية،  )2(
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ومما يؤكد دخول االقتباس والتضمني يف الدرس األسلويب الداليل أن 
، أي أن "الصورة"صطلحات يف مبحث البالغيني القدماء كانوا قد درسوا هذه امل

كل عالقة بني ملفوظني حياور أحدمها األخر يدخالن يف نوع خاص من العالقات 
وهذا ما أشار إليه ). باختني(الداللية اليت تسمى عالقات حوارية  حبسب مصطلح 

  ". دالئل اإلعجاز"فعال عبد القهار اجلرجاين يف 
د إىل رواسب قدمية أو نصوص قدمية يقوم التناص بتوليد دالالت جديدة تستن

أو نصوص سابقة، أو أمثلة حتضر بشكل خفي، أو جلي يف ذهن مبدع جديد 
  .)1(حمققة زيادة يف معىن، أو مرتبة من مراتب التأويل كما يقول ريفاتري

والتناص على هذا الشكل األديب يقوم على كسر حدود امللكية األدبية 
  .أوسع يف التحليل األسلويب الشامل الفردية مما جيعل حدود الرؤية

وترى األسلوبية يف التناص أنه يكفي أن يكون النص قابال ألن يدرك من 
طرف القارئ من زاوية املعىن الواحد لكي يتحقق طابع التناص، الذي هو يف 

  .حقيقة األمر مظهر من مظاهر تداول املعىن  يف األدب
  :الطباق –ب

وهو أسلوب بالغي يقوم على فكرة . قةالتطبيق، واملطاب: ويسمى أيضا
، عن طريق )2(الثنائيات اللغوية اليت تؤدي إىل إيضاح املعىن، وتقريب الصورة

والتضاد النصي يقود حتما إىل . اجلمع بني املتضادين، أي معنيني متقابلني يف اجلملة
  .املقابالت النصية اليت تتضمن عادة أكثر من تضاد

سلوبية إىل أمهية التضاد يف بنية النص األديب، ومل لقد تنبهت البنيوية مث األ
يكتف البالغيون برصد الثنائيات اليت يقدمها املعجم اللغوي، بل امتد هذا الرصد 

                                                
  .150، 1995القاهرة، -ر اجلرجاين، حممد عبد املطلب، شركة لوجنمانقضايا احلداثة عند عبد القاه )1(
  .2/260معجم املصطلحات البالغية،  )2(
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إىل الثنائيات اليت يفرز السياق طبيعتها التقابلية ومل حتقق فيها حقيقة التضاد كما يف 
  :قول الشاعر

فغون من ظُلْم أهل الظُّلم مزجساناًيوِء إحل السأه اَءةن إسةً    ومر  
وليس بينهما تضاد، ولكن تعامل البالغيني مع " الظلم واملغفرة "إذ قابل بني 

  .)1( بنية العمق أتاح للسياق أن ينتج التقابل بني الطرفني
والطباق واملقابلة  يدفعان البحث األسلويب ألن يكشف عن مجاليات اللغة 

 متنح املعىن إيقاعات داللية تولد أبعادا مغايرة يمن على جمريات عرب تضاداا اليت
  .األسلوب، وحتوالته الرافضة لكل ثبات داليل

  
  

***  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .385البالغة العربية قراءة أخرى،  )1(
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  مالمح البحث الصويت يف الدرس الصريف عند ابن جين 
 ------ 

 اجلزائر - جامعة املسيلة   -الدكتور خلضر روحبي  
 : ملخص 

      راسة ) هـ  392ت ( ن بن جين أبو الفتح عثما يعدص للدل من خصأو
الصوتية مؤلّفا مستقال بعد أن كانت القضايا الصوتية تدرس خمتلطة بغريها من 

، حيث درس األصوات و حدد )حنوية و صرفية وبالغية و حنوها ( القضايا اللغوية 
ا من كما يعد أيض... خمارجها و صفاا و سن العديد من املصطلحات الصوتية

أعظم علماء اللغة الذين حبثوا يف اللغة مبستوياا املختلفة ، و قدم  منوذجا متميزا يف 
مالمح البحث الصويت يف الدرس الصريف من خالل اعتماده منهجا يقوم على 
الوصف و التحليل و االستدالل العقلي، كاشفا من وراء ذلك بنية اللغة و أصوهلا، 

  .. نة اشتقاقها و انسجام أصواا، و مرو
 الكلمات املفاتيح 

  . القلب املكاين  –اإلدغام  –اإلبدال  –اإلعالل 
Abstract      
Abu Al-Fath Othmane Ibn Djeni (died in 392 after the 
Hidjra) is considered the first and pioneer scholar in devoting a 
whole own book for studying phonetics, after a long time when 
the phonetic issues had been studied and mixed up with other 
linguistic issues   ( grammatical , morphological and 
rhetorical…). 
He studied the sounds, defining their places of articulation and 
their features, and listing a lot of phonetic terms. 
He is also considered as one of the greatest linguists who 
effectively made great research in different levels of the 
language. Furthermore, he presented a particular model in the 
features of phonetic research into the morphological study, 
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relying on a method that combined description, analysis, and 
rational reasoning , and thus , he could discover the language 
structure and origins, sounds harmony and derivation 
flexibility. 
Key words 
Al-ilall – al-ibdal – al-idgham – al-calb Makani .  
Résumé   
     Abu Al-Fath Othmane Ibn Djeni (décédé en 392 de 
l'Hégire) est considéré le premier et pionnier en consacrant un 
livre entier pour étudier la phonétique, après un long temps où 
les questions phonétiques avaient été étudiées et impliquées 
dans d'autres questions linguistiques (grammaticales, 
morphologiques et rhétoriques…). 
Il étudiait les sons (phonèmes), définissant leurs lieux 
d’articulation et leurs caractéristiques, en énumérant plusieurs 
termes phonétiques. 
Ibn Djeni est aussi vu comme un des grands linguistes qui 
effectivement faisait une grande recherche sur des différents 
niveaux du langage.  
En plus de ça, il présentait un model particulier des distinctions 
de la recherche phonétique dans l'étude morphologique, en se 
basant sur une méthode qui combinait la description, l'analyse, 
et le raisonnement rationnel, et comme ça, il pouvait découvrir  
la structure et les origines du langage, l'harmonie des sons et la 
flexibilité de dérivation. 
Mots clés  
Al-ilall – al-ibdal – al-idgham – al-calb Makani . 

  : مقدمة      
إنّ االهتمام بالصوت اللغوي ليس أمرا جديدا، إنما هو قدمي قدم النطق      

فإذا جئنا إىل علماء العربية جندهم قد بذلوا جهدا عظيما يف دراسة . اإلنساينّ 
األصوات، خدمة للغتهم، وحفاظا على القرآن الكرمي من شبهة التحريف، فضال 

لدرجة جعلت املستشرق األملاين . يشوا اللحن عن كيفية قراءته قراءة سليمة ال 
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يعين األصوات ( مل يسبق األوربيني يف هذه الدراسة : " برجشتراسر يصرح بقوله 
  .   ) 1( " العرب و اهلنود : إال قومان ) 

هذا االهتمام الواسع ترمجوه بإبداعهم يف دراسة أصوات اللغة العربية       
فتحدثوا عن خمارج األصوات و مدارجها ، كما  الفصحى و هلجاا املختلفة،

و يتجلّى  ذلك يف . حتدثوا عن صفاا املتنوعة اليت تصاحب األصوات عند نطقها 
  . ما صنعه اخلليل و سيبويه و املربد و ابن جني و غريهم من العلماء 

ام انتقيت من هؤالء األعالم ، اللغوي الشهري ابن جني ، فلقد كان له اهتم      
خاص مبالمح البحث الصويت يف الدرس الصريف إلدراكه بأنّ الدرس اللغوي ال 

فكانت له حتليالت و آراء و تفسريات، . يفهم جزؤه دون وعي كامل بكل أبعاده 
إىل الدهشة و اإلعجاب ، تتسم بالدقة و حسن املذاق، وتقف  –حقا  –تدعونا 

لصوتية احلديثة ، على الرغم من على قدم املساواة مع ما توصلت إليه الدراسات ا
الفارق اهلائل من حيث الزمن من جهة ومن حيث إمكانات البحث و التحليل 

  . املتوافرة من جهة أخرى 
و لنا اآلن وقفة مع جمموعة من الظواهر الصرفية اليت تعد من قبيل       

     : التغريات الصوتية 
طق باحلرفني من خمرج واحد هو إدخال حرف  يف حرف آخر والن: اإلدغام  – 1

دفعة واحدة ، هدفه اختصار اجلهد العضلي الذي يبذله املتكلم عند النطق حبرف 
  واحد مرتني، فمن أجل التخفيف والتخلص من الثقل يدغم احلرفان معا أثناء النطق 

  : تعريفه 
اه اإلدغام هو اإلدخال،وهو إدخال اللجام يف أفو:" جاء يف لسان العرب:لغة        
أدغمت احلرف ادغمته على : و هو إدخال حرف يف حرف آخر، يقال. الدواب
  .   )2( " افتعلته 
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ضد اإلظهار و هو النطق : اإلدغام يف اصطالح التصريفيني : اصطالحا       
حرفا واحدا مشددا عليه ، و غالبا ما يكون احلرف  –مثلني أو متقاربني  -حبرفني 

ثاين متحركا دون أن يكون بينهما فاصل ، مث تتم األول يف األصل ساكنا و ال
اإلدغام هو : " و يعرفه إبراهيم أنيس بقوله . عملية إدغام الساكن األول يف الثاين 

فناء الصوت األول يف الثاين حبيث ينطق بالصوتني صوتا واحدا كالثاين، و هو هلذا 
  .  )3( " تأثر رجعي

اإلدغام هو نزعة صوتني إىل التماثل : "  و يدعم رأيه الطيب البكوش فيقول      
أي االتصاف بصفات مشتركة تسهل اندماج أحدمها يف اآلخر، و يقع ذلك خاصة 

  .   )4( " يف احلروف املتقابلة املخارج
اإلدغام ضرب من التأثري الذي يقع بني :"يبني عبده الراجحي صورته بقوله      

  : نوعني من األصوات مها  األصوات املتجاورة، و هو ال يكون إال يف
  .      سكّر  سكْكَر : الصوتان املثالن كإدغام الكاف يف مثل  -
 ) 5( ) " تنطق قُريب ( قل ريب : الصوتان املتقاربان كإدغام الالم يف الراء يف مثل  -
  : اإلدغام عند ابن جين .

و يبدو أنه كان  يعد ابن جين من بني العلماء الذين تفطنوا هلذه الظاهرة ،      
أكثرهم إدراكا لطبيعة هذه الظاهرة اللغوية كظاهرة صوتية، فهو يرى أن اإلدغام 

و قد ذكر ابن جين اإلدغام يف مواطن عديدة من كتبه، من ذلك ما . تقريب صويت
هو تقريب : " جاء يف كتابه اخلصائص، إذ قام بتحديد مفهوم اإلدغام بقوله  

غام عنده ظاهرة حتدث بني األصوات وتعين فاإلد. ) 6( " صوت من صوت 
  . التقريب الصويت 

  : أما أضربه  فجعلها ضربني مها
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أن يلتقي املثالن على األحكام اليت : " وهو على حد قوله : إدغام املتماثلني  -
يكون عنها اإلدغام، فيدغم األول يف اآلخر، و األول من احلرفني يف ذلك على 

دغم الساكن األصل كطاء قَطَّع، وكاف سكَّر ساكن ومتحرك، فامل: ضربني 
 دلٌّ . األولني ، واملتحرك حنو دال شتعوالم م . " ددأصلها ش دلَلٌ . شتعوم .  

أن يلتقي املتقاربان على األحكام اليت يسوغ : " ويقول فيه  : إدغام املتقاربني  -
وذلك مثل ود يف اللغة . غمه فيه معها اإلدغام، فتقلب أحدمها إىل لفظ صاحبه فتد

ود أصلها وتد ، و امحى أصلها " . التميمية، وامحى ، واماز ، واصبر و اثَّاقَلَ عنه 
 ربتأصلها اص رتاز ، واصباز أصلها امى و امحتاقَلَ . امواثَّاقَلَ أصلها اثْت .  

أال ترى أنك يف قطَّع و حنوه قد أخفيت : " مث ذكر ابن جين كيفيته فقال       
الساكن األول يف الثاين حىت نبا اللسان عنها نبوة واحدة ، وزالت الوقفة اليت 

  " . تكون يف األول لو مل تدغمه يف اآلخر 
ومنهم من إذا كانت الفاء ظاء أبدل : " وعن حديثه عن البدل يف تاء افتعل قال 

اطَّهر حباجيت ، و : ، و أدغم الطاء يف الطاء فيقول التاء طاء،مث أبدل الظاء طاء 
 )7( " ظَلَمته فاطَّلَم، وذلك ملا بني الظاء و الطاء من مقاربة يف اإلطباق و االستعالء 

  :اإلعالل  -  2.  
  :تعريفه 
يقال اعتلّ العليل علّة صعبة ، و العلة املرض : " جاء يف لسان العرب : لغة        

 .لَّ يلُّ و اعتلّ أي مرض فهو عليل عع .  
و العلّة احلدث يشغل صاحبه عن حاجته كأن تلك العلة صارت شغال ثانيا منعه 

األلف و الياء و الواو ، مسيت : و حروف العلّة و االعتالل . من شغله األول 
  .  ) 8( " بذلك للينها و موا 
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هو تغيري حروف : "  يعرف الشريف اجلرجاين اإلعالل بقوله: اصطالحا       
العلة للتخفيف ، فقولنا تغيري شامل له ختفيف اهلمزة و اإلبدال ، فلما قلنا حروف 
العلة خرج ختفيف اهلمزة و بعض اإلبدال مما ليس حبرف علة كأصيالل يف أصيالن 

و ملا قلنا للتخفيف خرج حنو عأمل يف عامل ، فبني ختفيف . لقرب املخرج بينهما 
وبني اإلبدال و اإلعالل عموم . ل مباينة كلية ألنه تغيري حرف العلة اهلمزة و اإلعال

وخصوص من وجه إذا وجد يف حنو قال ، ووجد اإلعالل بدون اإلبدال يف حنو 
  .  )   9( " يقول ، و اإلبدال بدون اإلعالل يف أصيالن

ذف تغيري حرف العلة بقلب أو ح: " وجند باحثا آخر يعرف اإلعالل على أنه      
وقد اختلف يف اهلمزة قيل هو . أو إسكان و حروف العلة الواو والياء و األلف 

و خيلص إىل أن تغيريها يسمى قلبا و لو مل . حرف صحيح و قيل حرف علة 
أي أنّ .   ) 10( " جنعلها حرف علة، فالقلب إذن تغيري حلروف العلة و اهلمزة 

و هو مقصور ) . النقل ( يسمى  اإلعالل يكون بالقلب أو باحلذف أو بالتسكني و
على حروف العلّة اليت حيددها العرب بأنها األلف و الواو و الياء مث يلحقون ا 

هو قلب حرف العلة أو تسكينه أو : " و أوجز تعريف لإلعالل نصه . اهلمزة 
  .  ) 11( " حذفه 

ملعروف من كل ما تقدم يتضح أن اإلعالل سببه االستثقال أو طلب التخفيف، وا  
على حروف العلة أنه ليست ثقيلة يف نطقها، ولكن اجتماعها يف صيغة صرفية 

  . واحدة هو الذي يسبب هذا الثقل، واإلعالل هو الطريق للتخلص من هذا الثقل 
أسباب قلب أصوات العلة : " تقول فدوى حممد حسان يف هذا الصدد       

  : هي ) أي اإلعالل ( بعضها من بعض 
ة و التيسري يف النطق، فإذا وجد يف صيغة صرفية صوت علة مستثقل طلب اخلف -

  . ميكن أن يبدل صوتا آخر، ألن اخلفة مطلب رئيسي يف اللغة العربية 
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الكثرة ، فما كثر أحق بالتخفيف، و ألصوات العلة كثرة مل تكن لغريها، إذ ال  -
  . ختلو كلمة من أصوات العلة أو من بعضها 

اجتمع يف الكلمة صوت علة مع صائت ال يناسبه فإنه سرعان ما املناسبة ، فإذا  -
 .   ) 12( " ينقلب إىل آخر ليتناسب مع الصوائت اليت جتاوره 

  :أقسام اإلعالل 
  : من تعريفات اإلعالل يتضح أن له ثالثة أقسام وهي 

و هو تأثري يصيب احلرف يف حاالت معينة يؤدي إىل حذفه : اإلعالل باحلذف  –أ 
الفعل املثال الثالثي بشرط أن تكون : و يوجد يف حاالت نذكر منها .كلمة  من ال

. فاؤه واوا، وبشرط أن تكون العني مفتوحة يف املاضي مكسورة يف املضارع 
وعد ، فهو فعل ثالثي مثال أوله : فتحذف هذه الواو يف املضارع و األمر، مثل 

) يوعد ( ول يف املضارع واو، وعينه مفتوحة ، و مضارعه مكسورة العني، فتق
  .   فتحذف الواو ليصري الفعل يعد 

و هو قلب أحد أحرف العلة أو اهلمزة حرفا آخر من هذه : اإلعالل بالقلب  –ب 
) أصلها رضو ( فقلبت الواو مهزة، ورضي ) أصلها دعاو ( األحرف مثل دعاء 

  .فقلبت الواو ياء 
، ويكون )اإلعالل بالنقل ( و يسمى أيضا : اإلعالل بالنقل أو التسكني  –جـ 

( يقوم : بتسكني حرف العلة بعد نقل حركته إىل الساكن الصحيح قبله مثل 
 موقأصلها ي. (  

  :اإلعالل عند ابن جين 
. تناول ابن جين ظاهرة اإلعالل وتفطن إىل التغريات الصوتية اليت تطرأ عليه      

ر ، و موقن ، لسكوا وانضمام ما قبلها ، وال قلب الياء يف موس" يقول يف ذلك 
توقّف يف ثقل الياء الساكنة بعد الضمة ، ألنّ حاهلا يف ذلك حال الواو الساكنة 
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أمر يدعو احلس إليه ، وحيدو طلب  –كما تراه  –بعد الكسرة ، و هذا         
  .   )13( " االستخفاف عليه 

قد أبدلوا اهلمزة ياء لغري علة إال طلبا و: " وعلّل قلب اهلمزة ياء بقوله       
قرأت قريت، ويف بدأت بديت ، ويف توضأت : للتخفيف ، و ذلك قوهلم يف 

فأما من ذهب إىل أن : " كما فسر علة اإلعالل بالتسكني بقوله .  )14( " توضيت 
 ما يقولُ و يبيعُ  و حنومها إمنا استثقلت احلركة فيهما يف الواو والياء فنقلت إىل

قبلهما فسكنتا، فغري معبوء بقوله، ألن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما جرتا جمرى 
  .) 15( " الصحيح ، فلم تستثقل فيهما احلركة 

  :  اإلبدال  -  3
  .  ذكرت املعاجم العربية أنّ اإلبدال هو جعل شيء مكان آخر : تعريفه  

هو جعل الشيء مكان شيء آخر األصل يف اإلبدال : " قال ابن منظور : لغة       
  .   ) 16( " ، يقال أَبدلْت اخلامت باحللقة إذا حنيت هذا وجعلت هذا مكانه 

و هو أن يجعل حرف :" عرفه  الشريف اجلرجاين بقوله : أما اصطالحا       
  .  )17( " موضع حرف آخر لدفع الثقل 

أسهل و أخف يف فاإلبدال يكون لدفع الثقل و احلصول على بنية صرفية 
حيث أنّ األصوات اللغوية الدور األساسي فيه ، إذ هي اليت يتم إبداهلا . االستعمال

بعضها من بعض، فعندما  نتحدث عن إبدال الطاء من تاء االفتعال فيما كانت 
و عليه . فاؤه أحد حروف اإلطباق، فإمنا نقصد إىل إبدال هذا الصوت من ذلك

تفاعل األصوات، واملقصود بالتفاعل ههنا هو التأثر و  فإنّ اإلبدال حيدث غالبا من
  .  التأثري 
تناول ابن جين ظاهرة اإلبدال يف مواضع عديدة من كتبه ، و يعد كتابه سر      

صناعة اإلعراب من أهم الكتب اليت حوت بني دفتيها دراسات مستفيضة حول 
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ث عن أحواله حيث أن ابن جين كان يقف عند كل حرف و يبح. ظاهرة اإلبدال
يف  كالم العرب ، ومن بني األحوال اليت كان يبحث عنها كون احلرف بدال أو 

  . أصال، وإذا كان بدال فمما يبدل 
  :إبدال تاِء افْتعلَ  -

إن تاء افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أ و ظاء : " يقول ابن جين 
من الصبر اصطَبر، ومن الضربِ : تقلب طاء البتة و البد من ذلك، و ذلك قولك 

  .  )18( "  اضطَرب ، ومن الظُّهر اظْطَهر حباجيت 
و يعلل ابن جين سبب إبدال تاء افتعل طاء إذا كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو 
ظاء هو أن هذه األحرف مطبقة والتاء خمفتة ، قلوا طاء لتكون أقرب من لفظ 

اء ، واختاروا الطاء ألا أخت التاء يف املخرج و أخت الصاد الصاد والضاد و الظ
  . و الضاد و الظاء يف اإلطباق و االستعالء 

و أصل هذا كله اصتبر و اضترب و اطْترد و اظْتهر ، :  " يقول ابن جين يف ذلك 
قة، ولكنهم ملا رأوا التاء بعد هذه األحرف ، والتاء مهموسة، وهذه األحرف مطب

والتاء خمفتة، قربوها من لفظ الصاد و الضاد والطاء، بأن قلبوها إىل أقرب احلروف 
منهن، وهو الطاء، ألن الطاء أخت التاء يف املخرج، وأخت هؤالء األحرف يف 
اإلطباق و االستعالء، وقلبوها مع الطاء طاء أيضا ، لتوافقها يف اجلهر  واالستعالء، 

  .)19( " وليكون الصوت  متفقا 
:" و يعلل ابن جين إبدال تاء افتعل داال إذا كانت فاؤه زايا أو ذاال بقوله      

ازدجر أصلها ازتجر ، و الزاي جمهورة و التاء مهموسة فقلبوا التاء داال لتوافق 
  . )20( " الزاي يف اجلهر

أبدلوا التاء اذَّكَر أصله اذْتكَر ، و الذال جمهورة  و التاء مهموسة ف: "و يضيف  
  . )21( "  ذاال لتوافق الذال يف اجلهر 
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فابن جين اعتمد يف تفسريه إبدال فاء افتعل على صفات األصوات اليت جتاور        
الفاء ، و تأثري هذه األصوات  على الفاء ، هذا التأثري الذي يدعو إىل التماثل 

صوت من صوت آخر ويرى ابن جين أن اإلبدال يكون لتقريب . اجلزئي أو الكلي 
صبقْت و يف سقْت : و حنو من هذا التقريب يف الصوت قوهلم يف سبقْت : " فيقول

ويف سويق صويق ، وذلك أن القاف حرف مستعل و : صقْت، ويف سملَق صملَق 
السني حرف غري مستعل ، إال أا أخت الصاد املستعلية فقربوا السني من القاف 

  .  )22( " إىل أقرب احلروف إىل القاف من خمرج السني و هو الصاد  بأن قلبوها
أما إبداهلا من الواو فقوهلم فَم،            :" ومن اإلبدال أيضا إبدال امليم من الواو يقول فيه

و أصله فَوه بوزن سوطٌ فحذفت اهلاء للتخفيف فلما بقي االسم على حرفني الثاين 
ذفه للتنوين ، فأبدلوا من الواو ميما لقرب امليم من الواو منهما حرف لني كرهوا ح

فالتعليل هنا صويت واضح العتماده على صفة وخمرج .   )23(" ألما شفهيتان
  .  الصوتني امليم والواو 

ومن مواضع التغاير الصويت يف العربية ما يقع بإبدال أحد الصوتني الصامتني      
وكذلك التأثري املقبل، و هو  أن . ديوان  -دوان  :مثل ) املضعف ( املدغمني يف 

يتغري الصوت الالحق يف الكلمة ليماثل الصوت السابق، أي أنّ الصوت املتقدم يف 
السلسة الصوتية للبنية اللغوية الدالة هو الصوت املؤثر يف الصوت الذي يأيت بعده، 

) زاد ( يف بناء فنقول . و ذلك بأن يتحول الالحق ليماثل الصوت السابق عليه 
  .   ازداد  -ازتادد-)افتعل ( على 

  : القلب املكاين  - 4 
  :تعريفه  
و قَلَب . القَلْب حتويل الشيء عن وجهه: " جاء يف لسان العرب : لغة        

    )24( " الشيء حوله ظهرا لبطن 
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  )  25( .  هو تبادل األصوات املتجاورة أماكنها يف السلسة الكالمية: اصطالحا      

جاٍء، اسم فاعل من جاء، و أصله جائئ، : طلب اخلفة، كما يف : أما أسبابه       
و كذلك التخلص من مستقبح . اجتمعت مهزتان يف الطرف، فقدمت الثانية 

أشياء ، مجع شيء فقدمت اهلمزة األوىل اليت هي الم : الكالم، كما يف كلمة
  .  الكلمة على الفاء 

العلماء يف حقيقته، فهذه الكوفيون إىل أنه واقع يف كل كلمتني وقد اختلف       
. جذب وجبذ، فإما مبعىن واحد: احتدا معناها واختلف ترتيب حروفهما، مثل

وذهب سيبويه ومجهور البصريني إىل أنّ القلب املكاين ال يقع إال يف الكلمتني اللتني 
يس فيه قلب، وكل واحد جبذت وحنوه فل"ترجعان إىل أصل واحد، وعلى هذا فإنّ

  . )  26( " منها على حدته، ألنّ ذلك يطّرد فيها يف كل معىن، ويتصرف الفعل فيه 
والقلب املكاين منهج يستعمله اللغويون العرب يف حتليل بعض األلفاظ اليت       

وذلك مثل كلمة أشياء مجع . خرجت عن املنهج األساسي املتمثل يف امليزان الصريف
  . وبالقلب املكاين أصبحت أشياء . صلها شيئاء بوزن فَعالءشيء اليت أ

  :القلب املكاين عند ابن جين 
اعلم أنّ كل لفظني وجد : " ذهب العالمة أبو الفتح ابن جين إىل القول        

فيهما تقدمي أو تأخري فأمكن أن يكونا مجيعا أصلني ليس أحدمها  مقلوبا عن 
وز غريه، و إن مل يكن ذلك حكمت بأنّ أحدمها صاحبه فهو القياس الذي ال جي

جذب : وذلك أما مجيعا يتصرفان تصرفا واحدا، حنو...مقلوب عن صاحبه 
جيذب جذبا فهو جاذب، واملفعول جمذوب، فإن جعلت مع هذا أحدمها أصال 
لصاحبه فسد ذلك، ألنك لو فعلت مل يكن أحدمها أسعد ذه احلال من اآلخر، 

بينهما و لو يؤثر باملزية أحدمها و جب أن يتوازيا و أن مياثال فإذا وقفت احلال 
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لصفحتيهما معا و كذلك ما هذه سبيله فإن قصر أحدمها عن صاحبه و مل يساوه 
  .        ) 27( " فيه لكان أوسعهما تصرفا أصال لصاحبه 

يعا يرى ابن جين أنه إن وجد لفظان فيهما تقدمي و تأخري، فأمكن أن يكونا مج     
   ) 27( أصلني ليس أحدمها مقلوبا عن صاحبه، مث رأيت أيهما األصل و أيهما الفرع

وطريقه إىل معرفة اللفظني أصلني أم أحدمها مقلوب عن اآلخر هو البحث 
عن تصريفاما   فإن كانا يتصرفان تصرفا واحدا كانا أصلني و إن قصر أحدمها 

  . اآلخر مقلوبا عنه  كان أوسعها تصرفا أصال و. عن تصرف اآلخر 
أال ترى أن . امضحلَّ و هو مقلوب عن اضمحلَّ :" وكذلك قوهلم 

  .  )  28( "و ال يقولون امضحالل . املصدر إمنا هو على اضمحلَّ و هو االضمحالل 
  تأي ثَب ، دطي طَدد و هو الفاعل من وفقلب عن . أيضا الطادي من الواط )

  . ) 29( )  عالف( إىل )  فاعل
هذا احلديث العلمي املمتع يدلّ على وعي كامل من ابن جين، حيث        

ويأيت االنسجام الصويت كنتيجة . تفطّن إىل هذه الظواهر و علّلها بتعليالت صوتية
  . يف هذه املالمح دفعا للثقل الذي يعتري األلفاظ نتيجة جتاور بعض احلروف

الدرس الصويت عند العرب فاق بسعته و عمقه و تعدد وهكذا يتضح أنّ      
فالدارس يرى . جماالته درسه و تطبيقه كل ما عرفه علم اللغة حىت العصر احلديث

أنّ ما جاء به ابن جين متفق عبقرية هذا الرائد الذي أقام صرح الدرس الصويت عند 
ات الصرفية العرب و شقّق مسائله و ابتدع أصوله، وصار وسيلة لفهم التغري

  .     كاإلعالل و اإلبدال و اإلدغام و القلب املكاين
  :اهلوامـش 

التراث اللغوي العريب يف علم اللغة احلديث، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة ، : حسام البهنساوي . د  – 1
  .  6، ص  2004،  1ط 



 2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

95 
  

 2008، 1للنشر ، اجلزائر ، ط لسان العرب ، تح خالد رشيد القاضي ، دار األحباث : ابن منظور  – 2
  )  .د غ م ( ، مادة  358، ص  4، ج 

  .  116األصوات اللغوية ، مكتبة ضة مصر ، د ط  ، د ت ، ص : إبراهيم أنيس  – 3
،  3التصريف العريب من خالل علم األصوات احلديث ، املطبعة العربية ، تونس ، ط: طيب البكوش  – 4

  . 67، ص  1992
، د ت ، ص  2التطبيق الصريف ، دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية مصر ، ط : حي عبده الراج –5

195  .  
م ، 1957هـ  1376اخلصائص ، تح حممد علي النجار ، دار الكتب املصرية ، د ط ، : ابن جين  – 6

  .  92، ص  2ج 
  .  230، ص  1ج : املصدر نفسه  – 7
  .  359، ص  2لسان العرب ، ج : ابن منطور  – 8
  .   14، د ت ، ص  1التعريفات ، املطبعة اخلريية ، مصر ، ط : الشريف اجلرجاين  – 9

فتح اللطيف يف التصريف على البسط والتعريف ، دار اهلدى ، عني : عمر بوحفص الزموري   – 10
  .  245مليلة اجلزائر ، د ط ، د ت ، ص 

و و البيان ، دار رحياين ، بريوت لبنان، ط سلم اللسان يف الصرف و النح: جورجي شاهني عطية  – 11
  .    63، د ت ، ص 4

أثر االنسجام الصويت يف البنية اللغوية يف القرآن الكرمي ، عامل الكتب احلديث : فدوى حممد حسان  – 12
  . م  2011،  1، إربد األردن ، ط 

  .  58، ص  1اخلصائص ، ج: ابن جين  – 13
اب ، تح حممد حسن إمساعيل وأمحد رشدي شحاتة عمر ، دار الكتب سر صناعة اإلعر: ابن جين  – 14

  .  369، ص  2م ، مج  2000/ هـ  1421،  1العلمية ، بريوت لبنان ، ط
 1املنصف ، تح  حممد عبد القادر أمحد عطاء ، دار الكتب العلمية ، بريوت لبنان ، ط : ابن جين  – 15

  .  223م  ، ص  1999/ هـ  1419، 
  .  327، ص  1لسان العرب ، ج : نظور ابن م –16
  .  2التعريفات ، ص : الشريف اجلرجاين  – 17
  . 229، ص  1سر صناعة اإلعراب ، مج : ابن جين   - 18
  .  229ص : املصدر نفسه  –19
  . 545املنصف ، ص : ابن جين  –20



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

96 
 

  .   546ص : املصدر نفسه  – 21
  .  198 ، ص 1سر صناعة اإلعراب ، مج : ابن جين  – 22
  .  90 – 89، ص  2مج : املصدر نفسه  –23
  ) . ق ل ب ( مادة .  243، ص  11لسان العرب ، ج : ابن منظور  –24
  .  335دراسة الصوت اللغوي ، ص : أمحد خمتار عمر  – 25
  .  380، ص  3الكتاب،حتقيق عبد السالم هارون،ج: سيبويه  – 26
   . 467، ص  1اخلصائص ، ج : ابن جين  – 27
  .  47، ص   2ج : املصدر نفسه   – 27
  . 49، ص  2ج : املصدر نفسه  – 28
  .  52، ص  2ج: املصدر نفسه  – 29
  

*** 
  

 

  
  

                                                
 
  

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 



 2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

97 
  

                                                                                                              
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
. 

 

 
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

98 
 

                                                                                                              
 
 
 
 
 

 



 2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

99 
  

  مناذج حية من إشكالية التجنيس يف القصة األردنية
 ----------  

  األردن - جامعة البلقاء التطبيقية  -الدكتور أمحد محد النعيمي 
  

 :امللخـص 
 ذَتخة، وقد اتة األردنيجنيس يف القصة التراسة يف إشكاليثُ هذه الدحبت

حتوالت : "من ثالثة كتب قصصية وسيلة إلثبات أطروحتها، أما هذه الكتب فهي
لسليمان " الذي قال أخ أوالً"خلليل السواحري، و " سلمان التايه ومكابداته

  .لسعود قبيالت" ةبعد خراب احلافل"األزرعي، و 
وتبين للدراسة أنَّ بعض الكُتب القصصية صعبة التصنيف، وقد تكون 

وخلُصت . للرواية أقرب خبالف ما يعطيه اإلنطباع األول بأنها للقصة أقرب
الدراسة إىل أنه ال ضير من أنْ نمنح بعض السرديات امتيازاً خاصاً، حبيث ميكننا 

  .ديث عنها حني نتحدث عن القصة، وحني نتحدث عن الروايةاحل
Live Models of Problematic Genre in the Story of Jordan 

Abstract  
  This study examines the problematic Genre in the story of 

Jordan, it has taken three story books a way to prove its thesis, these 
books are: "Tahawolat Salman Al tayeh Wa Mokabadatoh" Khalil 
Assawaheri, and " Who feel the pain first" to Salman Alazroaei, and 
"After the destruction of the bus" to Saud Eqbilat.   

  The study found that some of the books are tough to genre, its 
closer to be a novel than what it gives in first impression that its closer 
to a story. The study concluded that it does not hurt to give some 
special privilege narratives, so that we can talk about it when we talk 
about a story, and when we talk about a novel. 
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  :املُقَـدمة 
للكاتب الفلسطيين إميل حبييب " سداسية األيام الستة"منذ أنْ صدرت             

، وقد أثارت عاصفة من القراءات النقدية مل 1967يف أعقاب نكسة حزيران عام 
دأ لليوم، وعلى الرغم من أنَّ هذه العاصفة اختذت وجوهاً عدة، فإنَّ إشكالية 

نت وجهاً من هذه الوجوه؛ ذلك أنَّ هذا الكتاب السردي حير النقاد التجنيس كا
لنشر  - رمحه اهللا -والدارسني، وهو األمر الذي كان قد دفع الدكتور حسين حممود

رصد فيه " اجلنس األديب؟: سداسية األيام الستة: "حبث يف جملة عالمات بعنوان
ية، فمنهم من رآها رواية، ومنهم اختالفات الباحثني حول اجلنس األديب للسداس
وقد أعاد الدكتور حسين حممود . من رآها جمموعة قصص، أو لوحات قصصية

الرؤية : سداسية األيام الستة"نشر البحث نفسه يف كتابه الذي حملَ عنوان 
، وهو الكتاب الذي صدر عن وزارة الثقافة يف األردن بعد "والداللة والبنية الفنية

  .   )1(2002وفاة صاحبه يف عام أشهر من 
وإذا كان إميل حبييب رائداً يف كتابة شكل سردي بدا عصياً على التصنيف،         

فإنه مل يكن األخري يف هذا االجتاه، فقد برز يف األردن مبدعون كُثُر يف كتابة 
لتباس أعمال سردية بدت عصية على التصنيف أيضاً، خاصة حني يتعلق األمر باال

 )2(بني اللوحات القصصية والرواية، ومن هؤالء على سبيل املثال خليل السواحري
الصادر عن دار " حتوالت سلمان التايه ومكابداته:"يف كتابه الذي محل عنوان

، )3(لسيمان األزرعي" الذي قال أخ أوالً"وكتاب  ،1996الكرمل يف عمان عام 
بعد خراب "وكتاب  ،1997دراسات والنشر، عام الصادر عن املؤسسة العربية لل

  .2002الصادر عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر عام )4(لسعود قبيالت"احلافلة
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  :وجع يف الزمان وحنني إىل املكان : حتوالت سلمان التايه
يدور الزمن الكرونولوجي لقصص هذه اموعة يف الفترة ما بني     

، وهي الفترة اليت زار فيها الكاتب خليل 1995ن األولوكانو 1993أيار
ضمن أول دفعة تعود من املبعدين بعد اتفاق ) فلسطني(السواحري وطنه األصلي 

أوسلو، وبذلك فإنَّ مكان القصص مجيعها فلسطني احملتلة، أما املوضوع فمكابدات 
إىل الوطن من جهة اإلنسان الفلسطيين وآالمه حتت االحتالل من جهة، واحلنني 

وأشار بيده إىل املدى األزرق الفسيح الذي ترتطم فوق .. هذا حبر يافا: "ثانية
  .)5("أمواجه اهلادئة أشعة مشس توشك على السقوط

إنَّ القاص يف الوضع املألوف يكتب قصصه إثر مكابدات ومالحظات       
ل قصة، بعد أنْ ومشاهدات شىت يعيشها أو يالمسها يف احلياة، لتنصهر على شك

ختتمر فكرا وأحداثها يف ذهن كاتبها، مث يعمد بعد أنْ تتوفر له جمموعة من 
النصوص إىل مجعها يف كتاب؛ لذلك تعودنا على جماميع قصصية تضم قصصاً 
متباينة املواضيع واملضامني، وأشكال السرد، حبيث يكتبها كاتبوها ملعاجلة مواضيع 

ال يربط بينها أي رابط سوى أنها بني دفيت كتاب واحد، وهو أمر شىت يف احلياة، و
له ما يربره يف عامل القصة القصرية، غري أنّ األمر هنا خمتلف إىل حد ما، حيث نجِد 
يف ما كتبه السواحري شيئاً من السرية الذَّاتية وشيئاً من التركيبة الروائية، ووجهاً 

م تعد الرواية العربية احلديثة تقتصر على جمرد فل"من وجوه القصص القصرية، 
القَص والعرض التارخيي لألحداث، بل سلَكَت مسالك تطورية ممتعددة، متأثَّرة 

، وقَد )6("باملناهج النقدية احلديثة، من حيث بناؤها بأبعادها التشكيلية املختلفة
  .لك أيضاًهذا املس" الذي قال آخ أوالً"سلك كتاب 
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  سجن وقصة: الذي قال آخ أوالً
: ومن األعمال السردية اليت تثري اشكالية يف جتنيسها وتصنيفها كتاب           

لألديب والباحث األردين الدكتور سليمان األزرعي، حيث " الذي قال آخ أوالً"
اإلنساين، وفّر السجن مكاناً خصباً هلذا العمل السردي، ونهض بفضائه القصصي و

واستطاع الؤلِّف من خالله أنْ يتغلغل يف العامل الداخلي للسجني أثناء صموده 
  .  وأثناء اياره

، فهو املكان "الذي قال آخ أوالً" وبذلك يشكّل السجن الفضاء املكاين لل         
الذي جرت فيه األحداث مجيعها باستثناء قصة الباحثة اليت دارت أحداثها بعد 

روج السجني مباشرة، أي بينما كان هذا األخري ما يزال مشدوداً إىل جتربته خ
وهذا من شأنه أنْ يتيح مساحة للمتلقي، حبيث يستطيع أنْ ينفذ إىل ما وراء "املرة، 

النص ليبين على أنقاضه نصاً أو نصوصاً أخرى بوساطة براعته التأويلية وقراءته اليت 
غة على اعتبار أنها لوحة  مقروءة يستخلص منها رؤاه وتصوراته يستند فيها إىل الل

  .)7("للواقع بكل معطياته
وهذا الكتاب كسابقه إذ سرعان ما يدرِك قارئه أنه أمام عمل سردي غري       

واضح املالمح من حيث التجنيس والتصنيف، فإنْ أراده رواية فهو كذلك، وإنْ 
أو لوحات قصصية فهو كذلك أيضاً، غَير أنَّ أفضل طريق أراده جمموعة قصصية، 

لقراءة هذين العملني، هي النظر إليهما من زاوية واحدة، وهذا ما ستفعله هذه 
  .الدراسة تالياً

  سمات مشتركة: حتوالت سلمان التاية والذي قال آخ 
ابتالذي قال آخ (ي ينبغي اإلشارة يف البداية إىل أنَّ اخلطاب القصصي يف ك

خلليل السـواحري،  ) حتوالت سلمان التايه ومكابداته(لسليمان األزرعي، و) أوالً
فيه  من السمات املشتركة يف الشكل وطريقة تناول املواضيع، وبالتايل املضـامني  
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على اختالفها الشيء الكثري، وليس الغرض هنا  عقد مقارنـة بـني خطابيهمـا    
هذه املقارنة نفسها على القراءة، وخاصة يف ثالثة حماور القصصيني بقدر ما تفرض 

وحدة الزمان، ووحدة املكان، ووحدة املوضوع، وهناك حماور فرعية : رئيسية هي
  .األسلوب، واللغة، والسرد، واحلوار: مثل
فتـرة  : ينحصـر يف ) الذي قال آخ أوالً(فالزمن اخلارجي يف قصص جمموعة     

باستثناء قصة الباحثة اليت دارت أحداثها  -هلم، واملكان مالحقة الشيوعيني واعتقا
عبارة عن مكان واحد أال وهـو السـجن، أمـا     -بعد خروج السجني مباشرة

السجن : املوضوع فهو مكابدات السجني وآالمه، تلك اآلالم اليت تغزوه من جهتني
ل يف اجلمود العقائدي الذَّايت املُتمثِّ -اخلارجي املتمثل بالقضبان، والسجن الداخلي

  .للسجني
وأود هنا أنْ أتوقّف عند املكان، فاملكان ال يعيش منعزالً عن باقي عناصر 
السرد، وإنما يدخل يف عالقات متعددة مع املكونات احلكائية اُألخـرى للسـرد   

وعدم النظر إليه ضـمن هـذه   … كالشخصيات، واألحداث والرؤيات السردية
صالت اليت يقيمها يجعل من العسري فهم الدور النصي الذي ينهض به العالقات وال

  .)8(الفضاء الروائي داخل السرد
التأمل يف فضاء السجن بوصفه عاملَاً مفارقاً لعامل احلرية خارج األسوار، "ولعلَّ      

هم قد شكّل مادة خصبة للروائيني يف التحليل وإصدار االنطباعات اليت تفيدنا يف ف
الوظيفة الداللية اليت ينهض ا السجن، كفضاء روائي معد إلقامة الشخصـيات  

  . )9("خالل فترة معلومة، إقامة جربية، غري اختيارية يف شروط عقابية صارمة
أنّ تلك املادة اخلصبة اليت وفّرها ) الذي قال آخ أوالً(وقد أثبتت جمموعة 

رواية بشكلها التقليدي، فالقصة أو النص السجن كموضوع مل تعد حكراً على ال
يف فهم الوظيفة الداللية  -أيضاً-اجليد  قادر على أنْ حيمل تلك املادة، وأن يفيدنا 
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بِصرف النظر عن  –اليت ينهض ا السجن كفضاء قصصي، كما أنّ النص اجليد 
اليت يعيشها السجني، وأنْ  قادر على أنْ يعكس احلاالت الشعورية املتباينة -تصنيفه

يشـكّل  "وباإلضافة إىل ذلك، . تتغلغل يف عامله اجلواين أثناء صموده وأثناء اياره
السجن نقطة انتقال من اخلارج إىل الداخل، ومن العالَم إىل الذّات بالنسبة للنزيل، 

له باإللزامات مبا يتضمنه ذلك االنتقال من حتول يف القيم والعادات، وإثقال لكاه
واحملظورات، فما إنْ تطأ أقدام النزيل عتبة السجن خملفاً وراءه عامل احلرية، حـىت  

وهذا بالضبط مـا  . )10("تبدأ سلسلة العذابات اليت لن تنتهي سوى باإلفراج عنه
  ).الذي قال آخ أوالً(حصل لسجناء جمموعة 
يل السواحري، فإنّ خلل) حتوالت سليمان التايه ومكابداته(أما عن كتاب 

، 1995وكـانون األول   1993زمنه الكرونولوجي يقع يف الفترة ما بني أيار 
وهي الفترة اليت زار فيها الكاتب وطنه، ضمن أول دفعة تعود من املبعدين بعـد  

أما املكان فهو أرض فلسطني احملتلة، وبطبيعة احلال فإنّ املوضوع هو . اتفاق أوسلو
  .لسطيين وآالمه حتت االحتاللمكابدات اإلنسان الف

وكما توقفنا عند املكان يف كتاب األزرعي، فإننا سنتوقف عنده يف كتاب 
السواحري، إذْ إنّ املكان يف كتاب األزرعي كان يصنف ضمن أماكن اإلقامـة،  

أما املكان عند السواحري فَيصنف ". أماكن اإلقامة اجلربية"وعلى وجه الدقة ضمن 
  ".فضاء األحياء: أماكن االنتقال العمومية"ن االنتقال، وعلى وجه الدقة ضمن أماك

األحياء والشوارع تعترب أماكن انتقال ومرور منوذجية، فهي اليت تشهد "إنّ 
حركة الشخصيات، وتشكّل مسرحاً لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها، 

ية املبثوثة هنا وهناك يف اخلطـاب  أو عملها، ومتدنا دراسة هذه الفضاءات االنتقال
الروائي مبادة غزيرة من الصور واملفاهيم، تساعدنا على حتديد السمة أو السـمات  
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األساسية اليت تتصف ا تلك الفضاءات، وبالتايل اإلمساك مبا هو جوهري فيهـا،  
  .)11("أي جمموع القيم والدالالت املتصلة ا

أنّ مثل هذا الفضـاء  ) يه ومكابداتهحتوالت سلمان التا(وقد أثبت كتاب 
حىت لو عانـت مـن إشـكالية     –املكاين ليس حكراً على الرواية، ولكن القصة 

قادرة على التعامل معه، والتغلغل فيه وتصويره، مبـا يضـمن التـأثري     -التجنيس
  :باملتلقي

وأشار بيده إىل املدى األزرق الفسيح الذي ترتطم فوق ! هذا هو حبر يافا"
  .)12("أمواجه اهلادئة أشعة مشس توشك على السقوط

هذا من حيث املكان، والزمان، واملوضوع، وقد حتقّقت يف قصص كـل  
من الكتابني، وهو ما يندر أن جنده يف كتاب قصصي، فقد تعودنا علـى جمـاميع   

يكتبها كاتبوهـا ملعاجلـة   ... قصصية متباينة املواضيع واملضامني، وأشكال السرد
 يف احلياة، وال يربط بينها أي رابط سوى أنها بني دفيت كتاب واحد، مواضيع شىت

  .وهو أمر له ما يربره يف عامل القصة القصرية
ولذلك فقد كان خروج السواحري واألزرعي عن هذا النسق أمراً الفتـاً  
للنظر، مما استحق هذه الوقفة عند جمموعتيهما، فالقاص يف الوضع املألوف يكتب 

ثر مكابدات ومالحظات ومشاهدات شتى يعيشها أو يالمسها يف احلياة، قصصه إ
لتنصهر على شكل قصة، بعد أنْ ختتمر فكرا وأحداثها يف ذهن كاتبها، مث يعمد 
بعد أنْ تتوفر له جمموعة من النصوص إىل مجعها يف كتاب، لكن ما فعله األزرعي 

  .حد بعيدكان شيئاً خمتلفاً إىل  -كما أسلفنا-والسواحري 
إذن، رغم أننا أمام كتابني قصصيتني خمتلفتني، إالّ أننا مع كـل كتـاب   
نكون أمام هم واحد، وأملٍ واحد، ولعلَّ يف عنواني الكتابني، ما يسـاعدنا علـى   
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الفهم، حيث يشترك كل من العنوانني يف طرح األمل كموضوع أساسي، وميكـن  
  :النظر إليهما كاآليت

  .الذي تألّم أوالً=  الذي قال آخ أوالً
  .آالم سلمان التايه= حتوالت سلمان التايه ومكابداته 

   ـبن الكـاتبني كَتاآلن، ومبا أنّ الشيء املشترك بني الكتابني أنّ كالً م
هل ميكن إدراج ما : أحداثاً حقيقية عاشها يف فترة زمنية معينة، فقد يتساءل البعض

إىل حـد  -للسواحري، والسرية الذاتية والغريية كتباه ضمن السرية الذاتية بالنسبة 
  إنْ جازت التسمية؟ " ظل رواية"بالنسبة لألزرعي؟ هل نعترب ما كتباه  -ما

من حماسن الصدف أنْ جند يف كل واحدة من الكتابني قصة تنتمـي إىل  
 جِدجنس القصة الطويلة ذات النفس الروائي، ففي كتاب سليمان األزرعي اليت ن

زاد عدد صفحاا عن أربعني صفحة، وقسمها القـاص إىل  " الرحلة"ن قصة بعنوا
ويتكون من أربعة مقاطع، يف حني جاء " وشم على ساعد سجني: "جزأين؛ األول

يف ثالثة مقاطع، ويف كتاب خليل السواحري نجِـد  " سائق املدحلة: "اجلزء الثاين
بعـني صـفحة أيضـاً،    وقد زاد عدد صفحاا عن أر" أوراق سلمان التايه"قصة 

  .وجاءت يف اثنيت عشر مقطعاً
وإذا ما انتقلنا إىل حماور أخرى يف هذه الدراسة، فسوف جند أنّ كال من 
الكاتبني انتهج األسلوب الواقعي، واستطاع أنْ ينقل من خالله جوانية شخصياته 

  .ويغوص يف أعماقها
لواقعيـة أصـالً،   ويعود ذلك إىل سببني أوهلما أنّ الكاتبني من كتـاب ا 

وثانيهما طبيعة املواضيع واملضامني اليت تناوالها، فالسجن واالحتالل ال يمكن إالَّ 
فقد ابتعـدا عـن اللغـة    " السرد واحلوار"أنْ يكونا واقعيني، أما فيما خيص اللغة 
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الشعرية، واقتربا كثرياً من اللغة الكالسيكية مع حمافظتهما على مجـال التصـوير   
  .توصيف، فيما جاء احلوار مناسباً لطبيعة الشخصيات اليت تفوهت بهوال

لقد أصر األزرعي يف كتابه على مناقشة فكرة اجلمود العقائدي للسجني، 
، فإنه ال )13("أنه ال أحد بإمكانه أنْ يعيش سعيداً مبجرد أنْ يتخيل السعادة"فكما 

احلرية؛ لذلك نجِد السجني سجينني أحد يستطيع أنْ يعيش حراً مبجرد أن يتخيل 
سجني الذات، وسجني اآلخر، أما سجن الذّات فقد بلغ من اجلمود درجة جعلت 

كنت أطلب إىل طفلي األصـغر أن  : "السجني يدخل لعبة عض األصابع مع ابنه
ويطبق كل منا أسنانه على .. واحد، اثنان، ثالثة: يضع سبابته يف فمي، مث يبدأ العد

، يف حني اتخذ السواحري من اإلنسان الذي يسعى للخالص من )14("ع اآلخرإصب
وطأة االحتالل الثقيلة رمزاً آخر ذا معىن كوين، ولعله يف هذا كان يسعى لإلحيـاء  

  .)15(بأنَّ املشاكل اإلنسانية ميكن حلُّها مهما طالت
ملتكلم، بقي أنْ أُشري إىل أنّ األزرعي استخدم يف خطابه القصصي ضمري ا

يف حني استخدم السواحري ضمري الغائب، وأنّ عنصر التشويق ميزة أُخرى تضاف 
إىل الكتابني اللذين ال شيء يضمن وضعهما يف قالـب حمـدد، أو إرسـاهلما إىل    

  .تصنيف بعينه
  إشكالياتان يف كتاب واحد: بعد خراب احلافلة

  الغالف: أوالً
لسعود قبيالت والصادر عن املؤسسة العربية " بعد خراب احلافلة"أما كتاب         

، فيثري اشكاليتني يف آن واحد، وتتمثل االشكالية 2002للدراسات والنشر عام 
هل الغالف جمرد وسيلة حلفظ األوراق : األوىل يف عالقة الغالف مبحتوى الكتاب
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ث حيمل رموزاً، اليت يتكَّون منها الكتاب، أم أنَّ له عالقة مباشرة مبضمونه، حبي
  .وإشارات، ومدلوالت ، وعبارات تفتح أبواباً لفهم احملتوى؟ 

ما الذي قَدمه : واالشكالية الثانية اليت يثريها الكتاب هي اشكالية التجنيس       
  .جمموعة قصصية؟ رواية؟ أم غري ذلك؟: سعود قبيالت لنا

يوحي لنا بأنَّ للكتاب مؤلفني " افلةبعد خراب احل"إنَّ النظر إىل غالف             
اثنني، األول هو سعود نفسه، الذي ورد امسه على الغالف األمامي بشكل واضح، 

بأنه ليس ثّمة دليل  - وعلى الغالف نفسه -والثاين هو عابر السبيل، الذي أخربنا
على ولعلَّ عابر السبيل الذي يرِد امسه . على صحة ادعاء سعود بأنه مؤلف الكتاب

ميلك قدرة مهولة على التأثري يف املؤلِّف األول " عابر سبيل"الغالف كنكرة 
، ودليل ذلك ما نجده على الغالف اخللفي، حيث نجِد صورة لسعود "سعود"

، وحتت هذه "صورة التمثال يف صباه: "وهو طفل، مثّ نقرأ جبانب الصورة ما يلي
ابر السبيل ألنْ يطلب من التمثال صورة العبارة نجِد شرحاً لألسباب اليت دعت ع

على هذه الشاكلة كي يضعها على غالف الكتاب، مث يأيت تذييل الكالم من جديد 
باسم عابر سبيل، حبيث يصبح هذا العابر الشخصية األقوى واألكثر حضوراً يف 

  .الكتاب وعلى غالفه، وحىت يف مقدمته اليت جندها موقعة بامسه
سعود قبيالت كان يرمي من وراء إعطاء عابر السبيل كل هذا  ولعلَّ           

الدور إىل التأكيد على أكثر من مسألة، فمصطلح عابر سبيل يشعرنا بأنَّ احلياة إىل 
زوال، كما يشعرنا بأننا أمام إنسان يقول كلمته وميضي، بعد أنْ يوحي لنا بأنَّ هذا 

  .العابر ليس كأي عابر آخر
أما عن التمثال فعلى الرغم من وروده كمروي عنه، فإنه مل يكن سلبياً يف           

هذا االجتاه، بل بل كان له دور ومشاركة ووجهة نظر، وما ورد على غالف 
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الكتاب يؤكد هذا األمر، فحني طلب منه عابر السبيل صورة كي يضعها على 
التمثال باستخراج صورة الت أَهقطت له وهو صغريالغالف فَاج.  

إنَّ يف مثل هذه املكونات الكثرية للغالف ما يؤكِّد بأنَّ الغالف له              
عالقة مباشرة باحملتوى وقد يكون ذا تأثري كبري فيه، كما أنه قد يحمل املؤشرات 

  .واملفاتيح األوىل ملا سوف يرويه لنا الكتاب
  إشكالية التجنس: ثانياً
؛ ذلك أنه "بعد خراب احلافلة"انية تبدو اشكالية التجنيس واضحة يف من ناحية ث   

بإمكان القارىء أو الدارس أنْ يصنف الكتاب على أنه جمموعة قصصية، وسوف 
يكون له على ذلك أكثر من دليل، وبإمكانه تصنيفه على أنه رواية، وسوف يكون 

يقول إنَّ الكتاب يقبع يف زاوية  له على ذلك أكثر من دليل أيضاً، وبإمكانه أنْ
  .أخرى، فال هو قصص وال هو رواية، وإنما كتاب سردي عصي على التصنيف

ومن األدلة على القول بأنَّ الكتاب جمموعة قصصية أننا نجِد على الغالف          
كإشارة واضحة إىل فهرسته يف باب القصة، غري أنَّ سعود " قصص"نفسه كلمة 

سبق وأنْ أخربنا بأنه مل يكن له عالقة بتثبيت هذا ) مؤلِّف الكتاب( قبيالت
التصنيف بالذات، وعلى الرغم من ذلك فهناك دليل آخر، وهو العناوين اليت 
أسبغها الكاتب على كل مقطع أو قصة، إضافة إىل أننا لو تناولنا بعض املقاطع 

ة جداً، كما أنَّ القصص ذات الطول القصرية لوجدنا فيها مواصفات القصة القصري
  .العادي محلت مواصفات وعناصر القصة

وإذا قلنا بأنَّ الكتاب رواية فلنا على ذلك أكثر من دليل أيضاً، وتبدأ هذه          
: األدلة بتويب سعود لكتابه، فالكتاب يتكون من مخسة أبواب مترابطة، هي

، وهو إضافة إىل ذلك حيمل "، والسراباخلراب، واليباب، والضباب، والغياب"
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مسيحة خريس، ومؤنس الرزاز، وهاشم غرايبة، ويوسف : ملحقاً وضعه كل من
  .احلسبان، وعابر سبيل

ومضمون الكتاب يساعد على روائيته، فهو يناقش أكثر األسئلة              
ة حاضرة يف سياق الوجودية احلاحاً وغموضاً أال وهو سؤال املَوت، كما أنَّ احلافل

الكتاب كشاهد على كل شيء، هذا إضافة إىل أنَّ املؤلف اختار للكتاب عنواناً مل 
يرد يف أي من العناوين الفرعية للقصص أو املقاطع، مما يعين إدراكه بأنه يكتب 

  .شيئاً خمتلفاً عن التصنيف املألوف
خيربنا الكتاب يف أوىل فقراته  بل إنّ مثْلَ هذا اإلدراك يتضح منذ البداية، حيث     

بني دفيت هذا الكتاب حكايات : "أنه يف حرية من أمره مثل القارىء متاماً، إذْ يقول
غريبة لرجل غريب صار متثاالً بعدما انقطعت به السبل طويالً يف حمطة مل تعد تأيت 

ياته تلك وكان يف أثناء طريقه الطويل الطويل يتسلى بسرد حكا. إليها احلافالت
  .)16(" على مسامع العابرين، أو ينقشها على قاعدته وجسده اجلرانيتيني

هي إذن حكايات لرجل واحد حىت وإنْ تعددت، مما يعين أنّ مثَّة رابطاً 
مشتركاً بينها، ومثّة شخصية مركزية لكلّ هذه احلكايات، وهذا ال يكون إالَّ يف 

فأبطاهلا متعددون ومتفرقون، وال يجمع بينهم سوى الرواية، أما ااميع القصصية 
  .أنهم يف دفيت كتابٍ واحد

على أنَّ وجود الشخصية املركزية أو النامية يف هذا العمل السردي ال 
جيعل منه رواية بالضرورة، بل قَد يقربه من عالَم القصة القصرية؛ ألننا لو قمنا 

ظ بسهولة أنّ أي مقطع قصصي يف الكتاب يمكن أنْ بتفتيت األحداث، سنالح
يكون مستقالً، حبيث يشكِّل وحدة قصصية مكتملة اجلوانب، وبطبيعة احلال ال 
يمكن ألي جزء من أي عمل روائي تقليدي أن يعطي االنطباع بأنه مستقل إذا ما 

  .اجتزِىء من سياقة
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على سبيل املثال، وأوردناها " ثعبان"قصة  أما يف هذا العمل، فلو جئنا إىل
ما إنْ فَتحت حقيبيت، حىت قفز منها ثعبان طويل أثار : "هنا، لوجدناها كما يلي

فزعي، فأطلقت ساقي للريح، وجعلْت أركُض، وأركُض، وأركُض، وأركُض، إىل 
نْ حتمالين إليه، مثَّ انتحيت أقصى ما استطاعت قدماي أ... أنْ بلَغت مكاناً قَصيا

جانباً من الطَّريق، وقلت لنفسي، فألسترِح قليالً، لكن ما إنْ هممت باجللوس حىت 
  .)17("وجدت الثعبان نفسه يتلوى بقريب

من الواضح أنَّ هذه األسطر تحمل يف طياا معامل القصة القصرية جداً، 
ف للحدث، ورسم موجز ودقيق للشخصية، ولغة بل هي كذلك، مبا فيها من تكثي

موحية، واية مفتوحة، وحبكة عالية املستوى، وزمان ومكان غري واضحي املَعالم 
  !متاماً، لكنهما موجودان متاماً

طبيعة اإليقاع "إذا كانت طبيعة العمل النثري توجب علينا أنْ نحدد 
بيعي أنْ نصنف بعض األعمال النثرية على ، فمن الط)18("النثري الذي ينتمي إليه

، فلماذا ال نعطيها )19("الرواية تروي قصة"أنها ال طبيعة هلا، وإذا اتفقنا على أنَّ 
  .الشكل الذي ختتاره، ونحملها مسؤولية النجاح أو اإلخفاق؟

ية على أنها لقد حاول ميخائيل باختني أنْ يصنف األشكال التعبريية للروا
بوليسية أو رواية رسائل أو مذكرات، أو ما إىل ذلك، لكنه حني نظَر إىل الرواية 

  .)20(منِ داخلها وجدها يف كثري من األحيان ال شكل هلا
هذا كتاب سردي فيه مالمح : إذا قلنا) بعد خراب احلافلة(ويف حالة             

حد، وال ميكن تصنيفه هنا أو هناك فسنجد أنَّ القصة ومالمح الرواية يف آن وا
لكالمنا ما يربره؛ لذلك أجدين أتساءل ملاذا ال مننح بعض السرديات امتيازاً خاصاً، 
فنتحدث عنها يف سياق القصة حني نتحدث عن القصة، ونتحدث عنها يف سياق 
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خيرج عن املألوف؟ الرواية حني نتحدث عن الرواية؟ أليس اإلبداع اجلَيد هو الذي 
ومبا أنَّ العمل اإلبداعي ليس املضمون وحده، بل هناك الشكل أيضاً، فال شيء مينع 

  . من خروج هذا الشكل عن املألوف أيضاً
  :اخلامتـة  

  :أسفَرت معاجلة إشكالية التجنيس يف القصة األردنية عن النتائج واملالحظات التالية
ية يف األردن متَردت على التصنيف التقليدي لفَن القَص، بعض الكُتب القصص -

  .حىت بات من الصعب احلُكم على جِنس الكتاب
حتوالت سلمان التايه " يوجد تشابه كبري من حيث الشكل بني كتاب  -

لسليمان األزرعي، " الذي قال أخ أوالً"خلليل السواحري، وكتاب " ومكابداته
يف املضمون، فاألول موضوعه زيارة الكاتب لفلسطني بعد  وإن اختلف الكتابان

 .اتفاق أوسلو، والثاين موضوعه السجن والسجني السياسي العريب
لسعود قبيالت إذا ما كان " بعد خراب احلافلة"من الصعب تصنيف كتاب  -

رواية أو جمموعة قصص، إذْ لكال احلجتني ما يؤكّدها، وهذه من ميزات هذا 
 .كتابال

عدد الذين يتمردون على الشكل التقليدي للرواية، والذين يتمردون على  -
الشكل التقليدي للقصة القصرية يف تزايد، ولعلَّنا يف املستقبل نرى نوعاً من 

 .الرواية، وكذلك احلال القصة القصرية حبلَّة جديدة
 :اهلوامش 
والداللة والبنية الفنية، عمان، وزارة الثقافة األردنية،  الرؤية: حسين حممود، سداسية األيام الستة )1(

2002.  
، درس املراحل 2007، وتويف يف عمأن عام 1940ولد خليل حسني السواحري يف القدس عام  )2(

التعليمية الثالثة األوىل، األبتدائية واإلعدادية والثانوية يف مسقط رأسه يف القدس، تابع السواحري 
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على الدرجة اجلامعية األوىل من جامعة دمشق والثانية من اجلامعة اليسوعية يف تعليمه العايل وحصل 
، غري )1972-1960(عمل مدرساً يف مدارس وزارة التربية والتعليم مدة اثنيت عشر عاماً . بريوت

أنه ترك التدريس واجته للصحافة األدبية والتحرير إذ عمل يف صحيفة الدستور كاتباً وحمرراً مدة مخسة 
، وخالل هذه الفترة عمل يف جمال الدراسات واالعالم يف وزارة )1985-1970(عشر عاماً 

شؤون األرض احملتلة، وقد انتهى به املقام إىل عالَمِ النشر، فأسس دار الكرمل للنشر والتوزيع، 
 1995وحىت وفاته، وباإلضافة إىل ذلك عمل السواحري منذ عام  1985وأدارها منذ عام 

راً يف وزارة الثقافة يف السلطة الفلسطينية، وهو عضو ناشط يف العديد من الروابط واهليئات مستشا
حصل على العديد من اجلوائز احمللية والعربية عن أعماله القصصية . الثقافية يف الداخل واخلارج
صة القصرية الفلسطينية جائزة املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للق: والدرامية، وهذه اجلوائز هي

، جائزة رابطة الكتاب األردنيني للقصة القصرية للعام نفسه، جائزة حممود سيف الدين 1977لعام 
، اجلائزة الذهبية ملهرجان القاهرة الرابع لإلذاعة والتلفزيون 1986اإليراين للقصة القصرية عام 

دراسات املتنوعة والنصوص األدبية، كتب املقالة السياسية، والصحفية، ونشر عدداً من ال. 1988
كما نشر كثرياً من نتاجاته يف الصحف والدوريات احمللية والعربية وأعاد، جتميع بعضها يف ما بعد يف 

حظيت أعماله بأهتمام واسع من لدن الباحثني والنقاد، ال سيما أعماله اإلبداعية، إذ نافت . كُتب
مخس عشرة دراسة ، كما ترمجت بعض أعماله اإلبداعية إىل  الدراسات اليت تناولت أعماله على

 . اللغتني اإلجنليزية والتشيكية
، حصل على ليسانس يف 1949اربد عام / ولد الدكتور سليمان نزال اخلضر األزرعي يف احلصن )3(

ام ، وعلى دبلوم التأهيل العايل من اجلامعة نفسها ع1972اللغة العربية وآداا من جامعة دمشق عام 
، وعلى دكتوراه 1980، وعلى ماجستري يف اآلداب العربية من اجلامعة اليسوعية عام 1974

، وعلى دورة 1998من اجلامعة اللبنانية عام ) ختصص النقد احلديث(الدولة يف اآلداب العربية 
والتعليم عمل معلماً يف وزارة التربية . م2000اإلدارة العليا من معهد اإلدارة العامة يف عمان عام 

، ومديراً 1986-1983، ومديراً يف مدارس الوزارة نفسها من 1983-1975خالل السنوات 
، وحماضراً غري 1998-1996يف وزارة الثقافة، عمل حماضراً غري متفرغ يف جامعة آل البيت من 

وحماضراً غري متفرغ يف  2001-1999متفرغ يف جامعة العلوم والتكنولوجيا خالل السنوات 
، كما عمل مديراً ملديرية املراكز الثقافية يف وزارة 2001-2000معة جرش للعام الدراسي جا

وهو عضو رابطة الكتاب األردنيني، واتحاد الكتاب . الثقافة وحماضراً غري متفرغ يف جامعة فيالدفيا
ردنيني يف العرب، وعضو جملس كلية الفنون اجلميلة جبامعة الريموك، ورئيس فرع رابطة الكتاب األ
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اربد لعدة دورات، وعضو هيئة حترير جملة أفكار، وكاتب مقالة أسبوعية أدبية وأخرى سياسية يف 
 . 2001-2000جريدة الرأي، أعد للتلفزيون األردين برنامج العشيات للعام 

حصل على . 10/10/1955األردن بتاريخ  –ولد سعود مصبح قبيالت يف قرية مليح مبادبا   )4(
، مثَّ حصل على البكالوريوس يف علْم النفس من 1975الفرع األديب سنة  -نوية العامة شهادة الثا

، )2011 -2007(انتخب رئيساً لرابطة الكتاب األردنيني ما بني . 1984اجلامعة األردنية سنة 
، )2011 -2007(القاهرة  -والنائب األول لألمني العام لالتحاد العام لألدباء والكتاب العرب

، بعد )1995قصص (، مشي )1982قصص (يف البدء مث يف البدء أيضاً : ومن مؤلفاته األدبية
قصص ( 1986، )2009قصص (، الطريان على عصا مكنسة )2002قصص (خراب احلافلة 

 ). 2012قصص (، كهفي )2002
 .7، ص1996خليل السواحري، حتوالت سلمان التاية ومكابداته، عمان، دار الكرمل،  )5(
بد العليم بوفاتح، اخلطاب الروائي بني املنهج واإلبداع واهلوية، جملة الباحث، جامعة عمار ثليجي ع )6(

 .168، ص2011، أفريل 6، ع6باألغواط، اجلزائر، مج
 .169املرجع السابق، ص )7(
 .26، 1990حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب،  )8(
 .55صاملرجع السابق،  )9(
 .55املرجع السابق، ص )10(
 .79املرجع السابق،  )11(
 .7خليل السواحري، حتوالت سلمان التايه ومكابداته، ص )12(
)13( Mouat, Kit, What Humanism is About . (1st ed) –London: 

Pemberton Publishing Co. LTD, 1963, P.25. 
، 1997سات والنشر، سليمان األزرعي، الذي قال أخ أوالً، بريوب، املؤسسة العربية للدرا )14(

 .21ص
)15( Schiller, F.C.S, Studies in Humanism. –London: Macmillan 

and Co. Limited, 1907, P.9. 
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 .7، ص2002سعود قبيالت، بعد خراب احلافلة، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  )16(
 .70السابق، ص )17(
دين صبحي، مراجعة حسام اخلطيب، رينيه ويلك، وأوسنت وارين، نظرية األدب؛ ترمجة حمىي ال )18(

 .171، 1987بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
، 1994لبنان، جروس برس،  -فورستر، أركان الرواية؛ ترمجة موسى عاصي، طرابلس. م. أ )19(

 .35ص
 .90-70، ص1987ميخائيل باختني، اخلطاب الروائي، القاهرة، دار الفكر، : انظر )20(

 :عقائمة املصادر واملراج
  .1994لبنان، جروس برس،  -فورستر، أركان الرواية؛ ترمجة موسى عاصي، طرابلس. م. أ -

 .1990حسن حبراوي، بنية الشكل الروائي، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب،  -
 .1996خليل السواحري، حتوالت سلمان التاية ومكابداته، عمان، دار الكرمل،  -
ية األدب؛ ترمجة حمىي الدين صبحي، مراجعة حسام اخلطيب، رينيه ويلك، وأوسنت وارين، نظر -

 .1978بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 .2002سعود قبيالت، بعد خراب احلافلة، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -
 .1997سليمان األزرعي، الذي قال أخ أوالً، بريوب، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -
عبد العليم بوفاتح، اخلطاب الروائي بني املنهج واإلبداع واهلوية، جملة الباحث، جامعة عمار ثليجي  -

 .2011، أفريل 6، ع6باألغواط، اجلزائر، مج

 .1987ميخائيل باختني، اخلطاب الروائي، القاهرة، دار الفكر،  -
- Schiller, F.C.S, Studies in Humanism. –London: Macmillan and Co. 

Limited, 1907. 
- Mouat, Kit, What Humanism is About . (1st ed) –London: 

Pemberton Publishing Co. LTD, 1963. 

 --------  
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  ثقافة األنا وثقافة اآلخر بني : الترمجة لألطفال
 ---------  

                              اجلزائر - جامعة األغواط – عيسى بريهماتاألستاذ الدكتور 
 مقدمة

ما تزال الترمجة املوجهة إىل أطفالنا تفتقر إىل االختصاص ،فتنجز على    
هامش األدب والتربية ،ال ختضع لطبيعة الطفل ،بل ختاطبه كأنه راشد ودومنا اهتمام 

ا ويبدو سياق الترمجة غالب. خبلفيته اللغوية والثقافية اليت تفرض قيودها على التواصل
هذا . مباينا بل جمافيا للسياق التربوي الذي يتميز مبعطيات نفسية واجتماعية خاصة

املنحي الترمجي يتأسس يف واقع األمر على املعايري واالعتبارات التربوية كالنمو 
أما نسقيا .العصيب والنفسي وطبيعة لغة األطفال وخياهلم وسلوكهم وإدراكهم املميز

عن القصة املوجهة إىل الكبار،وتتجلى مظاهر فتختلف ترمجة قصة األطفال 
االختالف يف املستويات التركيبية والصرفية واملعجمية ،وعلى مستويات قابليات 

وهي مظاهر تنعكس بشكل أو بأخر على الشروط التقنية وخصائص . التأثريوالتأثر
  . اجلنس األديب وطبيعة الوسيط الثقايف أو طبيعة االتصال اإلعالمي

التربوية  املوجهة إىل الطفل ، تعد من األنشطة اليت  - ة األدبيةالترمج   
وتساهم يف . تصل بني أدبني فأكثر ،وتؤسس جسرا بني ثقافتني ولغتني خمتلفتني

العاملي إىل قطاع من القراء الصغار ما  - توصيل بعض روائع األدب اإلنساين 
 تقتصر على اللغة الترمجة إدراك ومتثل فكر وافد،ال.كانت لتصل إليهم بدوا

إا حالة من التفاعل .وحدها وال ختتصر يف جمرد استبدال دوال وطنية بدوال أجنبية
و ذا الوضع الترمجة . الثقايف يتمثل يف نقل النص األصلي إىل فضاء ثقافة التلقي 
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تربوي وفكري مهم وعنصر من عناصر التقاء  -لألطفال واليافعني نشاط أديب
  .ا جدير باالهتمام والدراسةالثقافات وتفاعله

يقوم املترجم ،يف عملية الترمجة، مبد اجلسور الثقافية التواصلية، فهو ميكن 
أن يقرب الثقافات كما ميكن أن يعمق اهلوة بينها ومييل إىل ثقافة على حساب 

ويف مقدوره أن يسبغ مدلوال حمليا على النص األجنيب كما يف استطاعته . األخرى
غري أنه ال يستطيع أن خيلص لغته من تباينات .احمللي مبدلول أجنيبأن يدمغ النص 

دون عقبات ويستطيع ذلك مبهارة التفاوض اليت يعقدها بني اللغتني )  األنا واآلخر(
النص هذه املكابدة اليت يعانيها املترجم ال تذهب هدر وجفاء بل تحوِل .والثقافتني

حيوي يعزز ويوسع القاسم املشترك " ثقايف رأس مال" املترجم ،يف واقع األمر، إىل 
  .من العالقات بني أطفال العامل  بل بني الشعوب والثقافات

يف دائرة القيم اإلنسانية والعاملية ) األنا واآلخر( الترمجة تدمج ثقافة        
ورب ... فال أحد يستطيع اليوم أن يستغين عن خدماا املختلفة اللسانية والثقافية

عرف من خالل رأمساهلا الثقايف أمة ال تا املادي بل تعرف عند اآلخر بكيا .
فالغرب تعرف علينا مثال من خالل ثقافة ألف ليلة وليله وظل أطفاله وكباره 
يعتكفون على قراءا طوال أربعة قرون من خالل ترمجتها إىل لغام األوروبية حىت 

خصبت أدب الطفل األورويب أ. حتولت إىل أصل جديد مفارق ألصلها العريب 
  .والعاملي تقاطعت وتناصت مع كل أشكال التعبري الغريب

من خالل حكايات ذات نفس ) األخر( أما أطفالنا فتعرفوا على         
فهي رواية تأثر ا كل " البؤساء"رومنسيا وواقعيا سحرم ترمجة .  xxxvعاملي

إن . أبعد  الفضاءات  أطفال العامل جتاوزت القارات والقوميات فوصلت إىل
 Lesترمجتها إىل خمتلف اللغات هي اليت مسحت هلا بعبور الثقافات واإلثنيات 

ethnies . أثرت على معظم أدباء العامل



 2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

119 
  

فهي من الكتابات العاملية اليت خاطبت ...دوستويفسكي،تولستوي،املنفلوطي
فعكف عليها الضمري والوجدان ،كرست احملبة والسالم،واجهت الظلم واالستبداد  

  .الكبار والصغار
انتشرت جغرافيا ودميغرافيا يف كل اآلفاق حيث اإلنسان جاهل ويائس وجمروح    

أو الطفل بسبب رغيف خبز،ويف كل مكان   الكيان،ويف كل مكان تباع فيه املرأة
دقت .xxxviيتأمل طفل ألنه مل جيد كتاب أو مل جيد مأوي حيويه وحيميه من النوائب

إن .ل أبواب الدنيا فدخلت بأرحيية ودون إذن على منت الترمجات رواية البؤساء ك
األدباء األجانب الذين نترجم أعماهلم وإبداعام ليتلقاها أطفالنا يشاركون يف إثراء 

مل " فيكتور هيقو"إن بروز الكتاب العامليني من أمثال .لغتنا وثقافتنا وثقافة أطفالنا
  .الطفل)أنا (ات املكررة واملعدلة لصاحل يكن ممكنا إال بفضل املترمجني والترمج

 -من واقع الترمجة إىل العربية نالحظ بصفة عامة أن النصوص العاملية 
ومن .كان هلا النصيب األوفر يف الترمجة للصغار واليافعني –الفرنسية واإلجنليزية 

مبا ويأيت الشعر ر. األجناس املكرسة هلم تأيت احلكاية مث الرواية على رأس القائمة
أما ممارسو هذه األجناس األدبية الطفْلية فليس هلم .لصعوبته يف ذيل القائمة حجما

تكوينا خاصا يف الترمجة وإمنا هم من رجال التربية والتعليم وممن هلم عالقة وطيدة 
  .مع الطفل والطفولة يف خمتلف املواقع والفضاءات االجتماعية

ملراهقني ،إشكالية الفروق الثقافية والنكهات الرواية إىل األطفال وا تطرح ترمجة    
كما أن تعريب األمساء واألمكنة والفضاءات يشكل .واللهجات الفردية  اللهجوية

ندوبا تشوه األصل وجتتث منه نكهته وألوانه وثقافته ورؤاه الدينية وطبوعه العرقية 
والبه وتصل التشوهات إىل حد العبث بعبقرية لغته،و تعابريه املألوفة ،وق.

هذه الظواهر تتجلى أيضا معكوسة حيث أا تفعل املفعول نفسه يف نص .األثيلة
  .التلقي أو املصب الذي جيده الطفل جمافيا ألعراف ثقافته ولغته وجمتمعه 
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 Sandyهايدي Heidiنذكر يف هذا السياق ترمجات مسعية بصرية لـ          
belle  ساندي بال،Saly،   سايل  Barby،  معظم هذه األعمال  ترد   . باريب

حمملة بعاطفة أو مسحة دينية مسيحية أو رومنسية يصعب على املترجم استبداهلا 
تظهر التشوهات . بأخرى توافق أنا الطفل املتلقى وإذا اجتثها من النص يفقد مذاقه

أيضا على أمساء الشخصيات واألماكن وتنتاب املترجم احلرية أمامها أيتركها على 
أم يستبدهلا أم يبقيها كما هي أجنبية؟ فال يصل الطفل إىل معناها أم يبقيها  عواهنها

كما هي ويشرحها على اهلامش؟ مثل شخصيات رواية 
 Fantine,Gavroche,Fauchelevent,Madelaine,Jean:البؤساء

Valjean,Cosette,Javert  عندما توظف  كما هي يف أصل اللغة الفرنسية
ألن هذه   écologisme البيئوية تقار يقضي على نزعتها تصيب حصيلة الترمجة باف

هلا دالالت ال تظهر  (Montreuil,Montfermeil)األمساء مبا فيه أمساء األماكن
 .يف اللغة احمللية إال بالشرح على اهلامش

 
بعد هذا التقدمي ،والذي أتصوره مسهبا سأحاول عرب هذه املداخلة تقدمي 

الترمجة من الفرنسية إىل العربية يف عدد من   بعض األفكار واملالحظات حول
األنواع واألشكال األدبية اليت حيتضنها الكتاب الورقي والرقمي وحتتضنها الشاشة 
السمعية البصرية والعديد من الوسائط  ،اليت تبث خمتلف النصوص وخمتلف 

ا و ذ. اخلطابات ،واليت يدمن عليها األطفال بشراهة ،منفقني معظم أوقام 
االعتبار فإن احملاكاة والسرد مبختلف الشفرات واالستماع إىل القصص وحكيها 

   .نشاط ثقايف ال يستغين عنه الطفل إطالقا
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عندما نسعى إىل إجناز عمل ترمجي لألطفال ينبغي لنا أن نتسلح بأقصى 
درجات احليطة واحلذر وعلينا االبتعاد عن التهوين من شأن الترمجة أو األدب 

ىل األطفال وكأن ترمجة أدب الطفولة متثل طفولة الترمجة،الترمجة العفوية املوجه إ
إن الترمجة اليت تستهدف األطفال مهما بدت بسيطة، فهي أعقد . البسيطة

حتتاج منا إىل خنل وغربلة ما لدينا من معطيات حول واقع . الترمجات وأرهفها
تتحدد خبصائصها وبالعالقات  ألن كل ثقافة .الطفل وثقافته، وما يقرأ حمليا وعامليا

إن التداخل أو التناص الثقايف مكون أساسي يف .اليت تقيمها مع الثقافات األخرى 
كذلك، رصد مفهوم الطفولة ومراجعته من ومن جهة أخرى علينا .xxxviiالثقافة

حني إىل أخرى وحتينه بكل مستجداته ،والنظر إليه يف بعده املؤسسايت إذا كنا 
تنمية بشرية و كنا نريد ألطفالنا وألمتنا مناء اجتماعيا وثقافيا بالفعل نسعى إىل 

  . طموحا

وأيا كانت الترمجة أو الكتابة املوجهة إىل األطفال فهي تنجز، يف واقع األمر،      
ومن هنا، وحىت يستطيع . من قبل الكبار وترسخ هيمنة من صنع وتوجيه الكبار

ماذا يوجد يف الكبار من طفولة، «عرف املترجم التواصل مع األطفال عليه أن ي
وماذا يوجد يف الطفل مما عند الكبري، حىت يتقبل ما يقدم إليه من 

وعليه ،أيضا ،معرفة ما إذا كان الكبار على حق دائما وال ينطلقون .xxxviii»الكبار
ويف هذا املضمار على املترمجني .من أحكام مسبقة ميارسوا عنوة على الطفل

الصادرة عن الكبار «نتباه إىل املفاهيم واألسس  التعليمية ومؤسسات الترمجة اال
الصغار باعتبارهم خطابا جاهزا،مباحا وخلوا،ومفتوحا للوصاية "تترصد"واليت 
  .xxxix»الغازية 
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يعترب موضوع الترمجة للطفل من أهم وأخطر النشاطات يف حياة األمم   
ف واملخطط، هي وذلك ألن الطفولة الصاحلة واملعدة اإلعداد اهلاد.والدول

بوصفها  -إن الترمجة أو الكتابة للطفل .االستثمار الثقايف املثايل لغد أفضل
ال ينبغي أن تكون جزافية متروكة للصدف دون مراقبة  - استراتيجيه تنموية 

فال يعهد ا ملن هب ودب ،وملن ال يرعاها يف إطار . صارمة ودون تقومي وتوجيه
صبية ويف نطاق بيئتها وثقافتها احمللية  ،من مثل الترمجة العلوم النفسية والتربوية والع

العرضية أو الترمجة العفوية أو املُستهدفة الواردة علينا من ثقافات أجنبية غريبة عنا 
واليت تلفظ أحيانا مسوما تفتك بالناشئة ،نراها من يوم آلخر تزداد . جتارية الرتعة

ىت كادت مش دور املؤسسات املنوط حجما وضغطا عرب الوسائط اإللكترونية ،ح
ا تربية الطفل والترمجة له يف نطاق األسس واألبعاد التربوية ،اليت حتترم خصائصه 

  .وثقافته وهويته

تعترب الترمجة أداة مثاقفة تتبادل بواسطتها احلضارات خمتلف 
جنع التأثريات،وتتجاذب عن طريقها األفكار والعلوم والعادات والتقاليد،فهي من أ

أدوات التواصل والسالم يف العامل تلطف األجواء بني الشعوب والثقافات ويف هذا 
جمموع التفاعالت اليت حتدث » «ميشال دوكستر«السياق اعتربها الباحث الفرنسي

نتيجة شكل من أشكال االتصال بني الثقافات املختلفة،كالتأثري والتأثر واالسترياد 
ك مما يؤدي إىل ظهور عناصر جديدة يف طريقة واحلوار والرفض والتمثل وغري ذل

التفكري وأسلوب معاجلة القضايا وحتليل اإلشكاليات،مما يعين أن التركيبة الثقافية 
واملفاهيمية ال ميكن أن تبقى أو تعود حبال من األحوال إىل ما كانت عليه قبل هذه 

االختراق  خاصة الطفولة وما متثل من حساسية وهشاشة ثقافية سهلة xl»العملية
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بواسطة الترمجة املوظفة للمثاقفة ،املوظفة عرب وسائط القراءة من كتب رقمية 
 .ونصوص ورقية مكتوبة

من أوىل الصعوبات اليت تواجه الترمجة احمللية من وإىل اللغة العربية ،ذلك 
التغري يف وسائط االتصال احلديثة،تبدلت كثريا وسائط االتصال،وتنوعت خماطبة 

بصريا وكتابيا وازدادت تشابكا وتعقيدا،وتراجع الدور التقليدي  -يااألطفال مسع
لألسرة واملدرسة واملؤسسات التربوية وحلت حملها وسائل االتصال احلديثة 

أمجع مترمجو أدب األطفال يف .والتقنيات املتطورة يف نقل ترمجة األدب إىل األطفال
دوا قلقهم املتزايد حيال املصائر أب.العامل على خطورة وضع األطفال يف عاملنا الراهن

توالت اعترافام يف أكثر من مكان داعية إىل .التربوية والتنموية ألدب األطفال
الدفاع عن األطفال ضد الترمجات الرديئة وعلى وجه اخلصوص ما ينشر عرب 

  .وسائل االتصال اجلماهريية

مترجم أو العريب عندما يهتم بترمجة نص أجنيب أو انتاج كتاب  املترجمو
، ... عمل فين للطفل؛ فهو خياطب حاجات الطفل اللغوية والوجدانية واخليالية

إىل أي ما هي املعيري اليت تعتمد يف جلب النص األجنيب إىل ساحة ترمجتنا ؟ولكن 
مدى كان جناح ترمجاتنا العربية؟ هل خاطبت حاجات وطموحات الطفل ؟هل 

ملاذا يمن . يته وحريته وإبداعيته؟حرضت خياله ،وكرست احلوار معه ،ومنت هو
الترمجة الغربية وتشد اهتمام أطفالنا ؟ ما مدى جودة ما نترجم للطفل العريب ؟من 
يترجم وبأي أدوات أو تأهيل ؟ما السبيل إىل ترمجات عربية تكون يف املستوى 
املطلوب جتيب عن أسئلة واستفسارات الطفل، تكرس قيما إنسانية وتبث روح 

احلقيقية اليت تقوي وتدعم إحساس الطفل باخللق والنظام والقانون؟ هذا الطفولة 
 .األسئلة العديد ال تتسع املداخلة هلا فسنجيب عن بعضها
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  :الترمجة املوجهة إىل األطفال 

إن حقل ترمجة الطفل مبا يتضمنه من قصص وأشعار وجمالت وكتب 
فيزيونيه وإذاعية ومسرح وموسيقى وأفالم كرتوية وغري وإشهارات وبرامج تل

واسعا وكثيفا حيتاج إىل   جمال الترمجة يبدو.وصور متعددة اللغات والشفرات
تضافر وتكامل اختصاصات عديدة ترافق املترجم بل أكثر من هذا املؤسسة املنوط 

 xliا فعل الترمجة اليت متلك القدرات فتستطيع تلبية معطيات وشروط الطفولة
و مثل هذه الترمجة ختضع يف واقع األمر إىل أهداف .العديدة واملتنوعة املشارب 

تدعم التنوع الثقايف، واحلوار بني نبيلة تشجع على اإلبداع وتنمية القدرات اخلالقة 
باإلضافة ملا سلف .الثقافات بوصفهما مفتاحني لتكريس السالم بني الشعوب 

ويته مواطن الغد احلريص على أناه وه تسهم الترمجة يف ربء الصدع واعداد
   .والقادر على تكريس املوائمة واملُناغمةً بني الذات واآلخر وثقافته

بغري ما جهد كبري يالحظ املهتم مبشهد الترمجة أن ترمجة أدب األطفال 
والكتاب . تطورت ومل تعد مقصورة أو خمتصرة يف الكتاب الورقي التقليدي 

ن وسائطها، تراجع نفسه، بوصفه املصدر الرئيسي لثقافة األطفال وأهم وسيط م
كثرياً أمام وسائل االتصال الثقيلة املهيمنة على عمليات تشكيل ثقافة وعقول 

تغري وحتول الكتاب شكال ومضمونا ومل يعد كما كان بل أصبح . الصغار والكبار
رقميا إلكترونيا  حيمل حتديات ثقافية ولغوية وإبداعية بوسائط تكنولوجية متطورة 

كنا ،قبل عقد من الزمن أو عقدين . قل ووجدان الطفلجنهل تأثرياا على ع
أما يف . ،جنتهد يف مناقشة وحتليل إشكاليات يفرزها واقع التربية والفن يف مؤسساتنا

عشرية مستهل القرن اجلديد انبثقت على السطح إشكاليات أخرى معقدة 
 يف ظل ومضاعفة، وما هذه الدراسة إال مقاربة ملفهوم الترمجة لألطفال واليافعني
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  .هذه الوضعية اإلشكالية
 "Acculturationالتثاقف " ونالحظ أن التعدد يف أشكال ووسائط 

xlii وملا كانت . اليت تستغلها الترمجة يتالزم أيضا مع تعدد بواعث الترمجة وأهدافها
مل يعد باإلمكان " مىن بكر"الترمجة إمجاال فعال سياسيا باملعىن العام كما تؤكد 

وصفها فعال لغويا تواصليا حمايدا يلعب فيه املترجم دور الوسيط غري النظر إليها ب
إن كانت الترمجة من الناحية النظرية يرجى هلا أن تكون فعل تواصل يسعى .املنحاز

إىل إحراز التفاهم والتفاعل بني ثقافتني، فالواقع اليومي ينفي ذلك ،حيث تتحول 
سسات ومجاعات ضغط متعددة بغرض الترمجة فيه إىل أداة يستثمر فيها أفراد ومؤ

حتقيق أهداف سياسية معينة ، أو تغليب وجهة نظر أو طرح فكري ما على 
  .xliiiآخر

أن خيارات املترجم هي " جدعون توري"وتأسيسا على ما سلف يرى 
دائما مشروطة مبعايري الترمجة السائدة، ومن مث تتشكل بفعل هذه املعايري ،فقد رأى 

ملنحى الثقايف يف دراسة الترمجة أن الفاعلية الثقافية والسياسية الدارسون الذين تبنوا ا
واملترجم هنا .للمترجم متكنه من االشتباك مع معايري الترمجة،ومناوشتها،بل وحتيدها

،وفقا لتصور أصحاب املنحى الثقايف يف دراسات الترمجة ،ال يتحدى فقط معايري 
سياسية واالجتماعية والثقافية اليت الترمجة واللغة، وإمنا يتحدى أيضا التوجهات ال

ومن هنا ركزت دراسات الترمجة ذات املنحى الثقايف على .تضمرها هذه املعايري
الفاعلية الفردية للمترجم، وذلك من خالل إلقاء الضوء على االختيارات السياسية 
 اليت يتبناها املترجم الفرد وأشكال وديناميات توظيفه هلذه ااالختيارات يف عملية

وهو ما يعين أن الظاهرة تفقد وجودها املوضوعي أثناء البحث وتصبح .xlivالترمجة 
  .xlv رهنا لتصورات الباحث وأدواته وتتلون برؤاه واختياراته البحثية
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ومن جهة أخرى تشري املعطيات احلالية أن الترمجة أصبحت هي لغة أوروبا وأن 
فة القطب الواحد سلطة العوملة اكتسحت العامل وبات الوضع يتجه حنو ثقا

ولغته،ثقافة اهليمنة واالختراق،ثقافة اآلخر الغريب الذي بدأت أسهمه ترتفع على 
ويف .xlvi.حساب أسهم اللغات والثقافات األخرى ،ومن ضمنها الثقافة اإلسالمية

ظل هذه السلطة مل تعد الترمجة متارس املثاقفة والتعايش،وال متارس التعريف 
ددة ،بل صارت تقتصر فقط على تعميم ثقافة القطب بالثقافات املتنوعة واملتع

يدعو لدى افتتاح " شرياك"األمر الذي جعل الرئيس الفرنسي «الواحد ولغته،
  .مثال xlvii»للتصدي هليمنة اللغة اإلجنليزية 2001منتدى حتديات العوملة يف مارس

  ؟. تقنيات وآليات الترمجة الطفلية:كيف نترجم للطفل
ها الكبار إىل الصغار وإن بدت تتميز خبصوصيات إن الترمجة اليت يوجه  

األطفال وطبيعتهم فهي ال ختتلف يف أسسها ونظرياا إال قليال عن ترمجة 
تتمظهر الترمجة والكتابة املوجهة إىل األطفال بوصفهما وريثيت املمارسة . الراشدين

 ويستدعي السؤال كيف نكتب للطفل ؟ توأمه كيف نترجم. الشفوية التقليدية
للطفل واليافع؟وقبل اإلجابة على هذه األسئلة علينا اإلملام بطبيعة هذا املتلقي الصغري 

ومن املعطيات  .الترمجي على السياق التربوي –وذلك لربط وضبط السياق األديب 
املساعدة على اجناز ترمجة جمدية ومفيدة للطفل هي معرفة هذا املتلقي الصغري سنه 

طالعاته وأعرافه الشفوية والقرائية واجلنس األديب الذي وقدراته العقلية ولغته وم
تعود عليه ووسطه الثقايف وكل هذه املعطيات وغريها تساهم يف إعداد الترمجة 

  .املفيدة واملقبولة من قبل الطفل 
هذه املعطيات تساعدنا على جتاوز العقبات واملعتقدات اخلاطئة اليت    

يط هي أصعب من الترمجة من املركب املعقد أن الترمجة انطالقا من البس«تعتقد 
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هذا " دوقالس"ويشرح .بل مغررة  xlviii»وهنا يتعلق األمر بسهولة خمادعة 
سيولة ووضوح القراءة  يف  يبدو أن كتابة األطفال تقتضي«:االعتقاد املخادع قائال

لغة التوصيل أو اهلدف ،وان كانت عقبات كل ترمجة تفضىي ،يف واقع األمر ، إىل 
ترمجة ما هو بسيط تلتهم « فريى ويعتقد أن R.M.Vassaloأما  xlix»م التضخ

كلما كان امللفوظ بسيطا «:ويدقق أيضا فيقول  l»الوقت أكثر من ترمجة املركب 
كلما احتوى معاين متراكبة أكثر واليت تقتضي من املترجم أن خيفيها بدوره مبلفوظ 

   li»بسيط وليس ملفوظا جبانب ملفوظ يشرح النص
ترمجة "ا السياق الترمجة املوجهة إىل األطفال ال تعين على اإلطالق ويف هذ

هذا املنظور التبسيطي حمض وهم )Traduction en raccourci" (خمتصرة
،فوراء مثل هذه البساطة فروق ثقافية،ونكهات هلجية وأحيانا مصطلحات 

عقبات  جهل اللغة والثقافات األجنبية اليت ختتلف عنا يساهم يف تعزيز. متخصصة
وأهم عقبة جتابه املترجم ما السبيل إىل إيقاع أو نربة .الترمجة اليت تستهدف الصغار

  . تدعو  وحتث صغار القراء على  االستغراق يف القراءة ومواصلتها حىت النهاية؟
ويف إطار الترمجة الثقافية نرى أن ثقافة الطفل ثقافة خاصة مغايرة لثقافة 

اجلوانب واملالمح، على أن اتمع العريب واجلزائري الكبار وان شاركتها يف بعض 
على اخلصوص ـ يف بدايات اهتمامه بأدب األطفال ـ مل يكن ميلك قدراً كبرياً 

ومن مث كانت ندرة النصوص . فاستعان بالترمجة liiمن النصوص الصاحلة للطفل
هو وملا منا التأليف أضيف مسوغ آخر . العربية مسوغاً للترمجة للطفل العريب

االنفتاح املعريف على آداب العامل وعلومه وفنونه وعدم التقوقع على الذات الثقافية 
وما زال مفهوم االنفتاح املعريف ـ نظرياً على األقل ـ سائداً يف اتمع . العربية

العريب، ومسوغاً رئيساً للترمجة للطفل العريب، وهذا أمر مشروع، ألن األمم بدأت 
  .اهلا من غذاء ثقايف، ومبقدار مراعاا حقوق هؤالء األطفالتقاس مبا تقدمه ألطف
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يف هذا املضمار ال ننسى أن أدب أطفالنا تأسسا عفويا على مشافهة اجلدات 
أما االهتمام املؤسسايت  بأدب األطفال يف الوطن العريب ويف اجلزائر اليت . واألجداد

من باب التبعية الثقافية واإلعالمية، بغيضة فقد دخل احلياة الثقافية " كولونيالية"عانت من 
حني طُرح أدب األطفال بقوة من مراكز التبعية الغربية، وحني الحظت النخب الثقافية 
والسياسية والتربوية العربية أن الغرب يعىن مبخاطبة األطفال والناشئة العرب، وشرع ينتج 

غات أجنبية وهجينة هلم الترمجات اهلجينة و أدب األطفال عموما، وينقله إليهم  بل
وبوسائط ثقافية متعددة، وعرب وسائل االتصال جبماهري األطفال اليت تنوعت وزاد تأثريها 

  .    األدب الطفلي مبا مل تستطع وسائل القياس أن حتيط به يف ظل تردي البحث العريب يف 
توجيه : وهكذا، برز االهتمام العريب بأدب األطفال من خالل أمرين أوهلما

ألطفال ضمن أهداف حمددة مل يتفق حىت اآلن على توصيفها وحمتواها أدب ا
مواجهة خماطر هذه الكتابة اليت تستهدف : القيمي والفكري والفين، وثانيهما

األطفال والناشئة غري أن الغلبة والتأثري األوسع ما يزال وقفا على مراكز التبعية اليت 
ة العرب، مبواصفات أفضل وتنوع تنتج أدب األطفال جلمهور من األطفال والناشئ

أوضح، وسعر أقل، يتيح هلذه املنتجات الرواج واالنتشار أكثر من املواد األدبية 
  .العربية النادرة والقليلة، نوعا وكماً

  : الترمجة وثقافة الذاكرة أم ثقافة اإلبداع
ه إذا كان األطفال يدركون العامل الطبيعي والعامل االجتماعي بكل خثل         

إن القصص اليت يسمعها األطفال أو يقرؤوا يف .الثقايف من خالل السرد أو القص
حضن أسرهم ومدارسهم  وبيئتهم الوطنية جتعلهم يقطّعون الوجود وفقا لطبيعة 

إن اللغات ختتلف يف متثل نفس احلقائق فكل لغة طريقتها . liiiلغتهم وثقافتهم
تخضع لعوامل دينية فبيعة النص يف أي لغة أما ط .اخلاصة يف تصوير أو متثيل الواقع
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وثقافية وبيئية واجتماعية، تسهم يف إنتاجه وتطبعه مالحمها اليت تنعدم يف نظرياا، 
حتمية الترمجة . هلذا كانت النسبية يف فعل الترمجة ونقل نص من لغة إىل لغة أخرى

رة واالختالف لكان الناس أمة فرضتها طبيعة تعدد اللّغات وتنوعها، فلوال هذه الكث
ومن آياته خلق السماوات واألرضِ واختالَف أَلِسنتكُم ﴿:تعاىل واحدة قال

نياملللع اتآلي كي ذَلانِكم إنَّ ف22/الروم﴾ وأَلو  
إطالقا من طبيعة كل لغة ،القصص احمللية القومية  التراثية متنح األطفال 

باإلضافة هلذا جتعلهم . سرون وحيللون ا األحداث والتجاربواليافعني طرقا يف
يعيشون حيام بكل أحداثها ومغامراا وصعوباا كمتوالية أو سلسلة من القصص 

فاالستماع إىل . املتشابكة واملتماوجة اليت تعزز اندماجهم يف جمتمعهم وثقافتهم
إن شكل القصة وحمتواها .لالقصص وحماكاا تعد نشاطا ثقافيا ال يستغين عنه الطف

يؤسس ثقافتهم اليت ال تتطابق حتما مع ثقافة اآلخر نظرا الختالف 
 .تشكل بنيات أو أشكال ثقافتهم طريق تفكريهم وتذكرهم للتجارب.املعطيات

عندما نترجم قصص اآلخر ونوجهها ألطفالنا نقدم هلم يف واقع        
اليت قد ال يقبلها أطفالنا أو رمبا األمر صياغة األخر لوجوده وجمتمعه وثقافته 

يقاوموا أو رمبا يتكيفون معها على كل تلقيها يبقى مفتوحا حىت نعمل على 
السرد أو القص ال خيتلف عن اللغة له . توطينها وتأهيلها عرب الترمجة لتكون مفيدة 

الوظائف املتشابكة نفسها ،فاألطفال يستمعون ويقرؤون وحيكون القصص للتفكري 
القص كلغة هو، يف واقع األمر، شكل من أشكال الترمجة أو الوساطة .تواصل ولل

وإذا كان اختالف الثقافة يتأتى من خالل اختالف .يصنع نظاما للعامل وللثقافة 
اللغة على املترجم أن يكون ماهرا يف اجناز تفاوض ما بني اللغتني وبالتايل بني 

  . الثقافتني املختلفتني 
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طفال املؤلفة واملترمجة عموما تعتين بتنمية ثقافة يالحظ أن كتب األ
الذاكرة على حساب ثقافة اإلبداع وجعلت الطفل آليا مربجما مستهلكا للمعرفة 

وأمهلت جوانب أخرى تتناغم وطبيعة القرن احلادي والعشرين اليت من .حافظا هلا
شكل مشكالت أمهها إثارة التفكري  بوضع املادة األدبية املؤلفة أو املترمجة على 

تتحدى عقل الطفل فتحفزه وتدفعه إىل االستقراء واالستنباط  واالستنتاج 
ويف هذا السياق إذا تأملنا الترمجات .موظفا كل طاقاته العقلية...  والتركيب 

احلالية جند أن املعيري اليت حتكمها يف العامل العريب قد تغريت قياسا باملعايري اليت 
اين من القرن العشرين وهذا بفعل العوملة التنميطية كانت سائدة يف النصف الث

على العموم بدت الترمجة للكبار وللصغار حمكومة جبدلية األنا .واالنفتاح
لقد احتفت باملفاهيم الثقافية املعاصرة واتسمت بالتبادل الثقايف .واآلخر

نغالق واملثاقفة،والغزو الثقايف واالستالب واالنفتاح على اآلخر كما ونوعا أو اال
  .على الذات

تتطلب اإلحاالت الثقافية من املترجم أن يكيف كتاباا وفق األعراف 
واملعارف املفترضة لدى القارئ الصغري دون جتريح املعايري الدينية واالجتماعية اليت 
تشكل حتديا كبريا للمترجم الذي يقوم بترمجة نصوص ذات مناخات  واذواق 

ا اإلسالمية ويصعب اجتثاثها من النص األصلي إىل وصبغات دينية منافية لتقاليدن
  .خبيانته والتفاف حوله 

يف هذا السياق واستنادا ملا سلف يتلخص دور املترجم يف عملية الترومي أو 
املفاوضة املرنة ما بني نص االنطالق ونص الوصول جيب عليه أن يقوم بتوصيل 

إن .ية للمتلقي الصغريمواد وأنظمة ومناهج وصيغ ومعجم وتراكيب مفيدة وجمد
  :املترجم يف مواقف كثريا ال ميلك إال أن يفاوض يف عناصر الترجم على سبيل املثال

  : يفاوض من أجل تبديل الترتيب
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الثقافة   La cigale et la fourmiمثال جاء العنوان يف الفرنسية
النملة «:يلي العربية ال ترتاح هلذا الترتيب وفضلت ترمجة العنوان كما

وتعليل هذا الترتيب يف ثقافة األنا أن النملة يف الثقافة العربية اإلسالمية »صرصوروال
أمة هلا نظامها ذكرت يف القرآن الكرمي وال جيوز أن نقدم عليها الصرصور الذي 

يف هذا .ليس منوذجا يقتدى به سلوكيا فهو كسول وليس نشيطا وأخالقنا متجه
فرضت هذا الترتيب بوصفه عرفا وسلوكا السياق املقاومة الدينية جاءت عفوية و

  .راسخا
  :يفاوض من أجل استبدال شخصية بأخرى

بعض الشخصيات القصصية قذرة تكرهها ثقافتنا بسبب حترميها متاعا 
ثقافتنا العربية اإلسالمية تستنكف وتتأذى من ترمجة هذه . مأكال ومشربا وجتارة

تقتضي األنا ترمجة هذه اجلملة  .اجلملة الواردة يف قصة اخلنازير الصغرية الثالث
 il est cochonj’aime notre «باستبدال الشخصية بأخرى تقبلها ثقافتنا 

beau et si doux «فهو مجيل وأكثر لطفا خروفناأحب « نترمجها«.  
يفاوض الستبدال عناصر بعناصر مالئمة لثقافة اهلدف فال تكون غريبة بل 

ل والفضاءات وسيمياء األشياء بأخرى خمالفة يستبدل الرموز واألبطا.مقبولة ومفيدة
فاملترجم ميارس قي واقع األمر عمليات كثرية تتراوح بني .لثقافة نص االنطالق 

اإللتزام والتكييف والتحييد والتخيري والتحويل والكشف واالستبدال واالنتقاء 
 إىل جانب هذا ميكن أن يكون املترجم عفوا أو قصدا أداة فصل أو...والتطبيع

إن االنفتاح الترمجي .توفيق أو حتريف وقد يعمل حىت على إقصاء النص األصلي
املثري للثقافة والتبادل ال جيب أن يفضي إىل انطواء هوية األطفال،انطواء يقهر 
شخصية األطفال ويورثهم العديد من العقد وحيول دون مناء سيكولوجي 

  .livمجة ال الترمجة يف حد ذااوكذا نتيجة يكون املترجم قد هدم ماهية التر.سليم
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هناك قوى وميوالت ونزعات عرقية كثرية تتقاطع عند املترجم ونص 
االنطالق ونص الوصول، تعمل على تشويه وحتريف حصيلة الترمجة ،ومتنعها من 
الوصول إىل األهداف املرسومة، ومن ضمنها الظواهر التالية واليت نكتفي بذكرها 

ريده من األحاسيس وبالتايل ال يقبل عليه األطفال منها عقلنة النص وجت. فحسب 
إغراق النص .بل ينفرون من جفافه وجدبة ألن احلواس حمرك األطفال األساسي
أما اختصار .بالتوضيحات اليت تضخمه وتطَوِلُه فيمجه ويبتعد عنه املتلقي الصغري

 النص وتقليص حجم نسيجه عن طريق توظيف أيقونات ومثل مضبوطة فيعسر وال
  .يسر على الطفل فك مغاليقه وحكمه الثقافية

إن النص املترجم إذا مت مسح تنوعات نسيجه اللغوي وهدم إيقاعه عمدا 
فإن هدمت عباراته .أو عجزا فيفقد دليل القراءة بل يصبح معتما ال تفك طالمسه 

قد باستبدال الصور والصيغ واألمثال مبقابالت يف لغة املصب رمبا افتقد غرييته وف
حتويل معجم الترمجة مثال إىل معجم ذي طبيعة  مادية .معها فضول القراء الصغار

واقعية أو خرافية أو أسطورية فاالقتصار على معجم وامليل إليه قد يورث األطفال 
أما .ضعفا يف اإلدراك والتخيل يشوه عاملهم ووجودهم فيتمثلونه على غري حقيقته

فيؤدي إىل ...) كتابة،الصوت،الصورة،األلوانال(عدم التوازن بني خمتلف الشفرات
فشل الترمجة السيميائية يف الوسائط األخرى اليت تعتمد عليها كالفيديو والسينما 

  .واألفالم املتحركة وبقية الوسائط
وتتجلى إجابيات القصص والنصوص املترمجة يف تطعيم قدرات الطفل 

احمللية اليت تنعت بأا ضعيفة  بصيغ وبنيات عقل وتفكري متطورة عم جيده يف ثقافته
وال ترقى إىل االكتفاء الذايت بل حتتاج إىل روافد عاملية مستقاة من نصوص اللغات 

انبثقت يف السنني األخرية أفكار يف غاية األمهية طرحت من قبل علماء . األجنبية
إن القصص هي الشكل الذي ننظم من خالله التجربة «:النفس واألعصاب تقول
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لقصص أو خمططاا ال توجه ذاكرتنا فحسب بل توجه كذلك جتربتنا ،وتلك ا
اآلنية وما قد حيدث يف املستقبل،هذا ما نفهمه من شذرات املعلومات وننظمه يف 

  ".Logicielبرجميات "خمططاا هي مبثابة  lv»شكل قصص

ومن جهة أخرى يرجح أن يتأثر الطفل العريب مبوضوعات األدب املترجم          
وجه اجيايب يكمن يف اطالع الطفل العريب على : مه، هذا التأثر ذو وجهنيوقي

عادات األمم األخرى وتقاليدها وعالقة أطفاهلا مبجتمعهم وأسرهم وأوطام، وهذا 
ما عزز لدى الطفل العريب جمموعة من القيم املعرفية واالجتماعية والوطنية 

ن احلكايات الشائقة والشخصيات احملببة واإلنسانية، إضافة إىل املتع الفنية النابعة م
  .اليت تستجيب لتطلعات الطفل وحاجاته

غري أنه أمام املد الكاسح للمواد املترمجة كبضاعة جمزية يف األسواق العربية 
 ،سرعان ما تسربت مواد فاسدة خمربة للعقل والوجدان ترتبت عنها نتائج وخيمة

عن العادات  لوث البيئي واخلروجالوجه السليب للقيم ،وتعكس صورة للت متثل
وهذا الوضع ال يصلح إال بردة فعل قوية مصحوبة بتخطيط تعززه . والتقاليد والقيم

سياسة ثقافية دف إىل القضاء على هذا التلوث بواسطة إنتاج عريب وطين وقومي 
و هذا الدور ميكن أن تنهض به كتب األطفال املؤلفة . موجه لألطفال واملراهقني

رمجةيف إطار رفع التحدي ووضع البديل أمام األطفال مع التوجيهات التربوية واملت
  .املناسبة له

أما الوجه السليب الثقايف الذي كرسته الترمجات أو حىت بعض التآليف متثل 
يف ضمور احلرص على اللغة العربية واإلخالل بدقتها وانضباطها باإلضافة إىل 

يب  ، إىل جانب التركيز على العوامل العجيبة انعدام التوازن بني ما هو علمي وأد



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

134 
 

والغريبة، والشخصيات املستمدة من احلكايات اخلرافية، وخصوصاً السحرة 
والكائنات الغريبة اجلينة أو خملوطة اجلينة وما يرتبط بذلك من خوارق كطريان 
البواخر وناطحات السحاب واحليوانات الضخمة واختراق باطن األرض ومسخ 

يواناً أو خملوقا آليا وانقالب الظواهر املعتادة وما إىل ذلك مما يفتقر إىل اإلنسان ح
وليس هذا الوجه السليب خاصاً . السند العلمي وان كان مفيداً لتنمية خميلة الطفل

بالقصص اليت ترجع إىل منتصف القرن العشرين، بل هو عام، يالحظ يف قصص 
نصيب وافر من اللغة العربية بل  يتصدى فيها للترمجة مترمجون ليس هلم lviكثرية

هم دون مستوى لغة األصل أو املصدر بل ال يدركون أدىن عقبات الترمجة وما 
هذه األخطاء والفجوات كرست الضعف . ينجم عنها من عوارض تستحق املساءلة

  .يف تكوين األطفال وخلقت فجوة كبرية بينهم وبني الواقع املعاش

  : الترمجة وبناء هوية الطفل
دما  نتوجه إىل الطفل بترمجة قصة أو حكاية أو حدث  ال ينبغي أن عن

ننظر إىل الترمجة املُكَرسة على أا فعال لغويا فحسب بل هي فوق هذا وذاك غالبا 
اجتماعية ونتاج البيئة  -ما تكون مسكونة بعناصر أجنبية فهي أيضا عملية ثقافية 

ة واإليديولوجية والعقائدية وامليول والظروف احمليطة باملترجم كالتأثريات السياسي
إن الترمجة تتميز مبوقعها البيين لكن نادرا ما تكون على مسافة . lviiالسيكولوجية 

متسواية ما بني األصل واهلدف فهي يف الغالب تكون مشدودة إىل أحد الطرفني 
  .        األصل أو اهلدف  

ألمة علينا أن ننتدب نظرا للخطورة اليت تكتسيها الترمجة يف حياة الطفل وا
هلا مناهج معاصرة قادرة على معاجلة الظاهرة اليت شرعت تتعقد يف زمن العوملة 

ومن بني .حيث الترمجة هي لغة أوروبا أو اإلنسانية املشبوكة يف الشبكة العنكبوتية 
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املناهج اليت تصلح يف هذا املضمار سوسيولوجيا اإلنتاج الثقايف كما طورها عامل 
أو حىت سوسيولوجيا التلقي الثقايف وذلك إلمتام " بيري بورديو "لفرنسياالجتماع ا

-الطفل  –الدورة الترمجية اليت تنتهي بالتلقي املنتج الذي يصدر عن املتلقي الصغري 
ويأيت اختيار مثل هذه املناهج بسب تركيزها على احلضور االجتماعي والثقايف .

واد ثقافية وعقائدية وسلوكية خنشى الذي يكتنف نص الترمجة ويغمره بكائنات وم
. من تأثريها على هوية أطفالنا وقد تصنع منه رجال معاديا بل ومنتقصا هلويته 

ينطوي فعل الترمجة على مفارقة أساسية تشكل العامل األساسي الذي جيعل من 
  .ثقافيا بامتياز أكثر من كوا جمرد فعل لغوي –الترمجة فعال اجتماعيا 

جهة إىل األطفال واملراهقني  أو حىت الكبار ال ينبغي لنا أن الترمجة املو 
خنتزهلا  يف جمرد النقل اللساين والذي من شأنه تسطيح  بل انتقاص فهمنا للترمجة 

حنفظ هلا كياا عندما تم . اليت نريد منها أن تكون أداة قوة وتعزيز لـ األنا 
ع أن تتخلص منه بل جتره غصبا مبهادها وسندها الثقايف وهو ثوب أساسي ال تستطي

الترمجة تتطلع دائما إىل مترجم يكسوها بثوا القدمي . عنها أرادت ذالك أم مل ترده
واملترجم عندما يرغب يف التعريف . أو بالثوب اجلديد،لكنها ال تقبل الظهور عارية

يسعى  باآلخر يلبس الترمجة ثوبا مالئما معتادا ال تنفر منه األنا بل تقترب منه فهو
بكل مهارة إىل جعل هذا اآلخر مفهوما ومألوفا لألنا،وهو ما ال يتم إال برتع 

وخصوصياته اليت " غريياته -أخرياته"الغرابة عن هذا اآلخر، وجتريده من بعض 
  .حتول بينه وبني االندماج يف اآلخر

أو فعلني، ) األنا واآلخر(تنطوي هذه املفارقة على توتر بني فاعلني   
بول "وهنا أتوسل مبصطلحي  -)اآلخر(أو بامليل إىل ) األنا(بامليل إىل  الترمجة
 ومها املماسفة  –الذي سبق أن وظفهما يف آليات التأويل " ريكور

Distanciation ئمةواملال Appropriation     األول يسعى من خالله



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

136 
 

رجم لردم اهلوة ، والثاين يتوسل به املت) األنا واآلخر(املترجم إىل صيانة املسافة بني 
الترمجة إذا هي يف واقع األمر عملية تفاوض بني هذين الفعلني . بني الطرفني  

وهو ما مينح (االحتفاء باالختالف : ،يسعى املترجم من خالهلا إىل إحراز هدفني 
وهو ما مينح نتاج الترمجة مقبوليته أو (وإجناز اإلتالف) فعل الترمجة شرعيته

و يف سياق املنهج الثقايف ال خيتفي  . )قافة املنقول إليهاباألحرى مقرؤيته يف الث
أهل : التقابل كليا بني اللفظ واملعىن، ولكنه مييل إىل التمركز حول مسألة اللغة

املصدر من جهة وأهل اهلدف من جهة أخرى فعلى املترجم أن يتوسل بإحدى 
  .lviiiاالستراتيجيات أو يعتمد على عبقرية املفاوضة بني الطرفني

فضي بنا التعليل والتمثيل السابق الذكر إىل مراجعة املقابلة الثنائية بني ي 
 (الطرفني فال ينبغي لنا أن خنتصر الترمجة يف أشكال مـن املواجهة واملفاوضة 

بني مترجم ونص  )   اإلتالف  االختالف، التغريب ، ،املالئمة،التقريب، املماسفة
ف عديدة وفاعلة تشارك يف عمليات إنتاج أصلي من ثقافة أجنبية ،بينما هناك أطرا

وتلقي الترمجة وكل عنصر من هذه العناصر يساهم يف تشكيل نسق وسياق الترمجة 
  .ومينحها مساا ومعايريها ومسارها ومصريها داخل الثقافة املنقول إليها

من بني األطراف املشاركة يف الترمجة نذكر مؤسسة النشر،وسياسة النشر  
قة تقدمي الترمجة ،مبا يف ذلك الرسوم والصور وعتبات النص اليت املعتمدة،وطري

تشمل الغالف األمامي واخللفي،واملقدمات واحلواشي والنص السابق والالحق 
أظف إىل ذلك عالقة هذه الترمجة بغريها من الترمجات املتاحة يف سوق .واملوازي 

املترجم إليها ، مبا يف ذلك  الترمجة ،وعالقتها مبعايري الترمجة  املقبولة يف الثقافة
املساحة املتاحة لتقبل االختالف، السيما فيما يتعلق مبا ميكن أن تراه الثقاثة املترجم 

  .إليها على أنه من قبيل احملرمات 
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  : وظيفة احلضور الثقايف داخل نص الترمجة
قلما يكون نص الترمجة خلوا من احلضور الثقايف الذي حيتاج إىل تفاوض  

إن املترجم بوصفه .طرفني ملا ينجم عنه من خسارة أو ربح بني الطرفنيبني ال
مجركي بني حدين لغويني وثقافيني يراقب السلع فيمنع الرديئة واخلطرية والفاسدة 
ويتخري النافع واملفيد واألخالقي والتربوي واإلنساين فيسمح له باملرور عرب اللغة 

مبواد ثقافية خمتلفة ال متثل خطرا على من  اليت هي مبثابة العربة الناجعة اليت تشحن
تواصل من «:تعرف الترمجة على أساس أا   يقتنيها من النشأة واليافعني 

لغوي حمدد،مبا يترتب عن ذلك من  –خالل رسائل مترمجة يف إطار نظام ثقايف 
نتائج تستدعي تفكيك الرسالة األصلية وحتديد العناصر الثابتة مث نقلها عرب احلدود 

 وهنا املترجم lix».لثقافية اللغوية وإعادة تشكيل الرسالة يف اللغة املترجم إليهاا
شخصيات،فضاءات  (يرصد ويتتبع املواد األدبية األجنبية

أفعال،عواطف،أفكار،قيم،أجناس،صور،أساليب،قوالب،أساطري قدمية 
ويله تثبيته أو حموه أو حتمنها ما يعمل املترجم على )وحديثة،معتقدات،عقائد،أمزجة

  ... أو استبداله أو اختصاره أو تقليصه 
ال جيمل بك أن حتاول نقل األصل « :يقول هوراس يف كتابه فن الشعر  

فالترمجة كلمة بكلمة تكون حمالة،ألنه ال توجد  lx»كلمة بكلمة مثل عبيد الترمجة
ط لغتان تتطابقان يف بنائهما التركييب للجمل،وال يف الصيغ الصرفية،وال يف األمنا

وفضال .النحوية،باختصار ليس هناك لغتني تتطابقان يف تصميمهما اللغوي اجلوهري
هذا الوجود . عن هذا ختتلف اللغات باختالف البيئات الثقافية اليت نشأت فيها

 ethnolinguistiqueاللغوي  –الثقايف املزدوج،أو املخطط اجلنسي  –اللغوي 

من احملال «جيعل    Eugene A Nida" إوجان أ نايده"لالتصال ،كما يسميه  
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كليا أن نتعامل مع أية لغة بوصفها  عالمة لغوية، دون أن نقر على الفور عالقتها 
 .lxi»اجلوهرية بالسياق الثقايف بوصفها كال 

ومشكلة ترمجة الشعر،بصفة خاصة ، أكثر حدة ،حيث  تكون العالقات 
وتغدو « .دو جسد القصيدة اللغوية  يف أكثر أبنيتها حساسية وتعقيدا وتركيزا، فتغ

فترمجة الشعر حمالة حبكم  تعريفه ،وليس ...املشاكلة مبدءا بنائيا للنص يف الشعر 
املترجم املمتاز وهو يترجم  .  lxii». هناك  شيء ممكن سوى التبادل اخلالق

لألطفال ميكن أن يضيف للغة األم ،ذلك  أنه يدفع طوالع اإلدراك ملواطنيه إىل أبعد 
ه ،وذلك عندما يوظف  اللغة يف وظائف جديدة ، ويكشف عن الطرائق مما هي علي

اليت استخدمت يف أماكن أخرى وثقافات أخرى لتوصيل حاال بأعينها من حاالت 
 . lxiiiالعقل ،أو توصيل حدوس مباغتة  ومشاعر غري مالوفة  للكبار والصغار

 النصوص املترمجة أو املعربة تتميز بوضع خاص ضمن النسق األديب    
إا . تأسست من عمليات نقل وترمجة وحتويل لنصوص أصلية غري عربية .العريب 

نص ثان يفترض نصا أصليا أول ، لكنها كذلك نصوص مستقلة بشكلها 
" تعريب" وصياغتها يف اللغة املنقول إليها،وهذا هو املعىن الذي نقصده مبصطلح

هذا السياق نعين مبصطلح يف . املتعدد الدالالت واالستعماالت يف اللسان العريب
يف آن واحد عمليات الترمجة والنقل والتحويل لنصوص من لغاا األصلية " تعريب"

إىل اللغة العربية  ،وأيضا وباألساس البنيات النصية واخلطابية والشكلية واألجناسية 
اليت مت ا إدماج النص املترجم يف النسق األديب العريب،والتشكيل النصي الذي 

تعريب يعين "إن مصطلح .به تلك النصوص للتداول يف احلقل األديب العريب توسلت
 .الترمجة كما يعين كذلك منح شكل عريب لنص غري عريب

إن كل نسق أديب يف لغة ذات تاريخ وثقافة وحضارة يتضمن بدرجات 
متفاوتة يف احلجم واألمهية نصوصا أدبية مترمجة  تندرج يف النسق األديب املنقول 
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،وقد حيصل أن يصري هلا وضع مركزي ومؤثر يف تاريخ ذلك األدب كما وقع إليه
إن ".أنطوان جاالن"أللف ليلة وليلة اليت ترمجت أول مرة إىل الفرنسية من قبل 

األدب املترجم نسق فرعي يف النسق األديب،وقد حيدث يف فترات من التاريخ أن 
  . يمن فيهحيتل مركز النسق األديب بأكمله ويكون العنصر امله

إن .األدب املترجم ليس أدبا أجنبيا وليس كذلك تأليفا حمضا وإبداعا أوال
يف بالد  Alice أليس"و"  Cendrillonسندريال   " قصص وخرافات 

احلسناء "و" Harry Potter رهاري بوت"و" والبؤساء" "العجائب
لكنها يف اآلن املترمجة إىل العربية مثال ،ليست نصا أدبيا عربيا أصليا "...والوحش

،إا أدب مترجم، واملترجم ينقل إىل اللغة ...ذاته ليست نصا فرنسيا أو إجنلرييا 
العربية  نصا غري عريب بل هجني أو نص بيين، لكنه يصوغه عربيا وفق مقاييس 
النسقني اللغوي واألديب العربيني، أو باألحرى حياول إدراجه يف النسق األديب العريب 

ويف .  وع هلذا النسق أو التمرد عليه أو اإللتفاف حوله ومراوغتهالعام إما باخلض
أن كل تدخل ألحد تراكيب لغة االنطالق يعترب « هذا السياق يرى بعض املترمجني

  .lxiv »رعونة، ال بل عدم إتقان للغة الوصول
ومـا يسترعي االنتباه، يف حـدود صناعة الترمجة األدبية سواء للصغار أو         
هو االختالف البعيد األثر بني سيكولوجية إنتاج النص األديب األصل املعد الكبار، 

فإذا كان الكاتب أو الشاعر حرا يف . للترمجة، و سيكولوجية التلقي و الترمجة
نشاطه اإلبداعي فإن املترجم أسري و ال يبدع أو يعيد اإلبداع إال يف ضيق 

فهمه   و يستوعبه و ي «سيكولوجي حتت رقابة النص املصدر الذي جيب أن 
يتحسس تفاصيله و يؤوله و حيافظ على أصالته وثقافته اليت ال تقبل التشويه 

« lxv و من أجل هذا عليه أن يلجأ إىل تأسيس حوار بينه و بني النص املصدر و
صاحبه و متلقيه االفتراضي كي يتجلى قصد كل عنصر قصد املصدر و قصد 
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لصغري يواجه فائض القيمة واألثر املتبقي وهنا املتلقي ا.اهلدف و قصد املتلقي 
للترمجة اليت تطلق طاقات واحتماالت للمعىن وثيقة الصلة باللغتني والثقافتني اللتني 

   .يترجم إليهما النص
يف واقع األمر .مسألة االختالف واالبتعاد يف الترمجة مسلمة بل حتمية 

مارس اخليانة أو األمانة  املترجم ينتج نصا مفارقا وخمتلفا عن النص األصلي سواء
ما حيدث يف فعل الترمجة أن املترجم يكتب بشفرات لغوية خمتلفة أو .على النص

فهو يساعد النص األجنيب أو املصدر على . خمالفة للشفرات اللغوية للنصي املصدر
فعندما يترجِم إىل اللغة العربية على سبيل املثال فهو .االندماج ليعيش حياة جديدة

واملترجم وهو يستخدم ألفاظ وكلمات . لغة سليلة ثقافة وفكر معينني يكتب ب
ودوال وتراكيب ومراجع ومستويات لغوية خمتلفة فهو بالضرورة خيون ويبتعد عن 

  .lxviالنص املصدر أو األصل، ألن هذا النص املصدر هو كذلك وليد ثقافة بعينها
يتلبس عندما يقارب املترجم النص األجنيب عادة يذيب شخصيته و 

و يف هذا السلوك إنئخاذ بشخصية اآلخر و . بشخصية من يترجم عنه ليتقن عمله
تطويع لغة األم كي تقترب من صيغ و أبنية و دالالت و استعارات اللغة 

  . lxviiاألجنبية
فمن أجل الوصول إىل ترمجة موفقة مكافئة يتأرجح املترجم بني االنقياد و 

هل هو زجاج شفاف أو . بدع أو املبدع له االنعتاق من سيكولوجية املبدع أو امل
ملـن اهليمنة و السب أ لنص املنبع أم لنص اهلدف ؟ فإذا ما سوينا بينهما . ملون 

 Levy(تطرح طبيعة الوسيط اللغوي بينهما و حيتدم النقاش حول الترمجة أ هي فن 

savory  ( أم علم)Catfood , Nida (  أم تقنية أم هي شيء مستحيل نظريا
من هنا ليس غريبا أن يضطر املترجم إىل التوسل بكل آلية lxviiiلكن تربره املمارسة 

من آلية احملاكاة إىل اخليانة الذكية و التعويض إىل التغيري بل يذهب حىت إىل ما وراء 
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كالغائص يف البحر حيتمل  «فهو . النص من أجل أن ينهض بتفسريه   و ترمجته 
  lxix  » خيرج اجلواهر الثمينة الراسية يف القاع املشقة العظيمة و خياطر بالروح مث

إن نص الترمجة حسب رأي معظم الدارسني نص هجني أو نص بيين 
من بني .تتصالب فيه  وتتقاطع عدة نصوص ،النص األصلي أحدها فحسب

النصوص األخرى اليت تترك أثرها يف نص الترمجة جممل النصوص األخرى املؤلفة 
إن الثقافة .قول إليها واليت تتسرب مساا إىل النص األصليواملترمجة يف الثقافة املن

هي اال احليوي الذي يتم فيه إنتاج الترمجة وتلقيها، وهو ما يعين أن أية دراسة 
الترمجة ليست عمال .lxxجادة لظاهرة الترمجة ال ميكن أن تتجاهل هذا اال احليوي

تساءل عن خندق املترجم وهل حمايدا،بل هي انتماء ومتوقع ومن مث جيوز لنا أن ن
يتموقع بني الثفافات أم داخل الثقافات وهل يستطيع أن يقف مسافة عادلة بني 

ويف هذا السياق تعد الترمجة احلرفية إبقاء « .lxxiالنصني أم هو دوما مصاب بامليل
على األخر متميزا متخندقا داخل خصوصياته مما جيعل املترجم حارسا على احلدود 

  lxxii»الثقافية والعرقية بني الكيانات

 :خالصة

ليس ائي وال حمدود،حيتاج  - أنا وآخر – عمل املترجم بوصفه حصيلة
على الرغم من كوا لعبة ومتعة الترمجة .دوما إىل املراجعة واإلعادة والتحسني

لألطفال سواء كانت حكاية أو رواية أو رسم كرتوين أو إشهار أو شعر حمترم 
فالترمجة أبعد من أن تكون  .الذي يستأهل األمتع واألجودلألصل واجلمهور املتلقي 

جمرد لعبة أطفال بل هي مسألة جادة تتطلب جهدا مضنيا ومضاعفا ال ينهض ا 
  .إال أصحاب االختصاص بل املؤسسات املختصة
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إن العمل الترمجي الذي يستهدف األطفال واليافعني،يثري إشكاليات  
إن الترمجة لألطفال عمل .ا والترمجة للكبار وأسئلة أعقد من الترمجة يف حد ذا

يف .شاق يشارك يف بناء أدب أو آداب مستقلة هلا خصوصيتها الواضحة واملميزة
معظم أحواهلا ومظاهرها ،الترمجة يف مرورها من لغة االنطالق إىل لغة اهلدف 

اليت  أوال اخليانة السردية وتتمثل يف الكيفية:يعترض سبيلها إشكال ثالثي األبعاد
ثانيا .توظف ا القصة أو احلكاية بداء من درجة السفر وانتهاء باألدبية الفائقة

اخليانة االجتماعية وهي تتلخص يف الكيفية اليت يوظف ا املترجم الشفرات 
ثالثا اخليانة اللسانية وتعري الطرق واألساليب اليت تبني كيف تنعكس .واملرجعيات 

  .ة الترمجةاإلشكاليات الثقافية يف شعري
إن ترمجة أي نص لألطفال ال تكون ائية بل حمكوما عليها بانتهاء          

الصالحية وأن تستبدل بغريها لكوا مصبوغة بعدم الكمال وعدم الدوام مقارنة 
بنصها األصلي الثابت الصفات واملوازين التركيبية والصرفية غري القابلة 

يعد ائيا بشكل مطلق طاملا أنه يعتمد على إن نص االنطالق األجنيب ال .للتصحيح
فقي النص املترجم ال ختتفي الترمجة وال خيتفى املترجم وال .الترمجة لتأكيد بقائه

  .lxxiiiيغيب يف عملية الترمجة 

النص املترجم إىل األطفال حيكم عليه بالقبول من قبل الناشرين والتربويني إذا        
غوية أو أسلوبية غريبة أو أجنبية مبهمة ،مما كانت قراءته سلسة،خالية من مسات ل

جيعل النص يبدو شفافيا دون ندوب ،موحيا بأنه يعكس شخصية الكاتب األجنيب 
أو قصده أو املعىن اجلوهري للنص األجنيب موحيا كذلك، بكلمات أخرى، أن 

الترمجة لغة اجلميع وال تكون  " .األصل"الترمجة ليست ترمجة يف واقع األمر،وإمنا 
فإن فشلت فشال .رديئة، على اإلطالق، إال عندما ال حتقق أهدافها املرسومة 
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على الرغم من الصعوبات .واضحا وجب علينا مساءلتها لتعيد الكرة فتحسن األداء
واالنتقادات املوجهة إىل الترمجة تبقى هامة وضرورية وال سبيل للتخلي عنها فهي 

أذهان أطفالنا على العامل وتعرفهم على تفتح .أجنع وسيلة لنقل الثقافة واحلضارة 
اآلخر ،فيكتسبون قيم احلوار والنقاش ،وأعراف السالم والتسامح ويبتعدون عن 

  .التعصب واالنغالق

  : اإلحاالت
                                                

xxxv  - Voir :La belle au bois dormant,الجمیلة الغافیةLa belle et la bête, الجمیلة
.والوحشة Cendrillon, Saladin et la lampe merveilleuse, صالح الدین والمصباح

سندباد ,Sindbad le marin.القبعة الحمراء,Le petit chaperon rouge .السحري
ملكة , La reine des neiges.الخنازیر الصغیرة الثالث,Les trois petits cochons.البحار
,Ali Baba et les quarante voleurs.الثلوج  .علي بابا واألربعین حرامي Le chat 
botté,القط ذو الجزمة.Les fées ,الجنیات.Baba Yaga ,بابا یاقا.Grisélidis, الیرقات
,Peau d’âne.المذھبة .جلد حمار  
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    .تسبب لھا ظاھرة الصراع الحضاري أي الصراع بین القیم األصیلة والقیم الدخیلة
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of translation and interpretation,1(1) :4-13.online : www.skase.sk. 
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30-24،ص 2002جامعة الزقازیق، xlvi  

xlvii-  ممدوح محمد منصور،العولمة،دراسة في المفھوم والظاھرة واألبعاد،الجامعة الجدیدة
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وبعبارة أخرى إن الثقافة ھي المعبر األصیل عن الخصوصیة التاریخیة ألمة من األمم عن نظرة 

  ھذه األمة إلى الكون والحیاة والموت واإلنسان ومھامھ وقدراتھ وحدوده 
 ". وما ینبغي أن یعمل وما ال ینبغي أن یعمل
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 األسلوبية صراع بني القدامة و احلداثة

  )سلوبية بالبالغةدراسة عالقة األ(
-------------------- ----  

  الدکتورة آفرين زارع  و األستاذة مرضية مريزاييان

  رانإي  –جامعة شرياز 
- -- ---------------- ---  

  امللخص
األسلوبية فرع من اللسانيات ووليدة علم اللغة، تغذت من البالغة القدمية،     

يعدون األسلوبية وليدة الغرب  وعلی خالف زعم بعض الباحثني الغربيني الذين
وأوروبا، يری العرب جذورها يف البالغة القدمية وعلم اللغة والنقد األديب، 
ولکنها کانت يف االنزواء خالل سنوات عديدة حتی تطورت بتطورعلم اللغة 
احلديثة، وانضمت هذه العلوم حتت لوائها وتوسع مداها، ومل تکتف ذه العلوم 

  .أخری حنو علم االجتماع وعلم النفس وغريمهابل تطرقت إلی علوم 
هذه املقالة ختتارعلم البالغة من بني العلوم املرتبطة باألسلوبية، وتبحث عن     

وجوه التشابه واخلالف بينهما حتی تکشف عن العالقات الوطيدة بينهما عرب 
تحليل الدراسات التطبيقية والتحليل األديب يف سورة طه، و تتناول مدی فاعلية ال

  .البالغي والتحليل األسلويب يف کشف أسرار القرآن الکرمي
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أهم نتيجة توصلت إليها املقالة هذه هي أن للبالغة دورها يف التحليل األديب      

لکنها قصرية اليد ضيقة اال مقارنة مع األسلوبية اليت يکون نطاقها أوسع وتعترب 
  .   البالغة فرعا هلا

  سلوبية،البالغة،التشابه،االختالف،الدراسات التطبيقيةاأل :الکلمات األساسية

 املقدمة 

األسلوبية منهج نقدي، تطورت بتطور علم اللغة وتقوم بدراسة التحليل     
  .اللغوي وهي من الدراسات احلديثة اليت ال تزال يف التطور و التحول

علی خالف زعم بعض البالغيني احملدثني الذين يعدون األسلوبية نفس 
لبالغة اجلديدة أو فرعا من فروع البالغة القدمية، البد من القول إن األسلوبية ا

ختتلف عن البالغة يف غالبية مناهجها و إن ارتبطت ا يف بعض املواضيع ويف 
. بعض قضايا التحليل اللغوي لکن فاعليتهما ختتلف يف التحليل األديب أيضا 

  .واألسلوبية أوسع مدی من البالغة

م كثري من الباحثني احملدثني بدراسة التحليل البالغي واألسلويب والقياس اهت     
بينهما بالتطبيق حنو ما فعل أسامة حبريي يف كتابه البنية املتحولة يف البالغة 
اجلديدة، ويوسف أبو العدوس يف كتاب األسلوبية النظرية و التطبيق، وماهر 

ة ، وحممد عودة يف كتابه تأصيل هالل يف كتابه رؤي بالغية يف النقد واألسلوبي
ما يستنتج من دراسام . وغريهم .. األسلوبية يف املوروث النقدي والبالغي

التطبيقية بني األسلوبية و البالغة هو أن البالغة تقوم بالتحليل األديب بعلومها 
املعاين ، البيان و البديع بينما األسلوبية تدرس أثرا أدبيا يف ثالثة : الثالثة 
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وهذا أکثر . املستوی الصويت ، املستوی الداليل ، املستوی التركييب: تويات مس

  .مشوال من البالغة؛ إذ تدخل يف دراسة األسلوبية قضايا حنوية ولغوية

هل : هذه املقالة تدرس نشأة األسلوبية حماولة اإلجابة عن هذا السؤال
إذا کانت قدمية النشأة  األسلوبية حديثة النشأة أم قدمية النشأة وحديثة التطور؟ و

إلی أين ترجع جذورها؟ مث تسلط الضوء علی عالقتها بالبالغة من بني سائر 
  .العلوم وأخريا تقدم معايري لتحليل أديب باستخدام البالغة احملضة و األسلوبية

اجتهد الباحثون يف حتديد مفهوم األسلوبية اجتهادا بالغا حتی اآلن وإن مل       
قدمت لألسلوبية تعاريف عديدة وتعريف مولينيه يعد .م واحديتفقوا علی مفهو
هي فرع من اللسانيات احلديثة خمصص للتحليالت التفصيلية « أکملها إذ يقول 

لألساليب األدبية أو لالختيارات اللغوية اليت يقوم ا املتحدثون و الكتاب يف 
 lxxiii»البيئات األدبية و غري األدبية _ السياقات

 هذا التعريف يشري إلی بعدها اللساين والباحثون جورج مولينيه يف
يعتقدون بأن اللسانيات ظاهرة غربية و وليدة بيئة أوروبية وهي من الدراسات 

  .lxxiii.احلديثة وإن کانت ال تزال يف معرض الصراع بني القدامة واحلداثة
وهذا ليس مبعنی أن الثقافة العربية واللغة العربية تعتزل عن اللسانيات يف    

انتمائها وتكوينها بل يقول إن العرب مل حيصلوا علی هذا العلم اجلديد إال بعد 
  .صلتهم بالغرب ومعرفة اللغات األجنبية

کما يشري إلی أن األسلوبية خمصصة للتحليالت التفصيلية لألساليب األدبية     
ئات أو لالختيارات اللغوية اليت يقوم ا املتحدثون والكتاب يف السياقات واللبي

  .األدبية وغري األدبية 
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جماالت التحليل لدی األسلوبية قد جتاوزت حدود اللسانيات « هذا مبعنی أن  

فأخذت من علم االجتماع وعلم النفس فانضوت حتت مظلتها، وهذا جيعلنا 
نقول بأن األسلوبية قد مدت يدها إلی بعض العلوم من أجل إجراء حتليالا 

«lxxiii.  

األسلوبية وتتجاوز دائرة األدب؛ أما الدكتور حممد  ذا التعريف يتسع مدی 
سليمان فريد علی هذه النظرية ويعتقد أنه ال ميکن التعامل مع اجلوانب األخری 

  lxxiiiمع النص األديب بالدراسات األسلوبية 
وهو حيدد األسلوبية يف األحكام اللغوية ويعتقد بأن األسلوبية ليست قادرة علی 

واالجتماعية واحلضارية و لكن أكثر الباحثني يتفقون علی حتليل األحكام الثقافية 
  .نظرية مولينية

كانت  1975حتی  1968يتفق نقاد األدب علی أن األسلوبية بني سنة       
ضيقة اال والدراسات اللغوية القدمية كانت تنحصر علی اجلملة وهذا كان 

جام ألن دراسة أعلی مستوی دراستهم ولكن اجلملة كانت فاشلة يف تلبية حا
، فتقدمت lxxiiiوحتليل بعض الظواهر اللغوية ال ميكن إال علی مستوی النص 

  : الدراسات اللغوية إلی أن بدأت تدرس بنية اللغة من اجلوانب التالية
 .lxxiiiاألصوات، بناء الكلمة، بناء اجلملة و الداللة  

ا تبع ذلك فشهدت األسلوبية حتوال جذريا مع انتشار الدراسات اللسانية و م   
من هيمنة املنهجات البنيوية يف ميادين العلوم اإلنسانية، وقد أخذ هذا التطور 

  :منحيني اثنني 
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و منحی االستقالل يف إطار ) املنهجية البنيوية(منحی القاعدة العلمية الصلبة       

  .lxxiii» علم متكامل يتعامل مع العلوم األخری معاملة الند للند
  . lxxiiiلبحث عن مقومات اللغة فمعدن األسلوبية ا     

من العلوم األخری اليت ترتبط باألسلوبية بصالت وثيقة هي البالغة حيث     
ويعتقد .يعدها بعض الباحثني وليدة البالغة القدمية وأطلقوا عليها البالغة اجلديدة

بعض الباحثني عكس هذه النظرية حنو فان وايك الذي يری األبنية البالغية 
سلوبية بصالت وثيقة وتعرف جزءا منها ويعدها من صور للنص ترتبط باأل

 . lxxiiiاألسلوب

مع تطور علم اللغة يف العصر احلديث ونشأة علم األسلوب يف الدراسات      
اللغوية اهتم الباحثون باجلمع بني البالغة القدمية واألسلوبية احلديثة الغربية 

ولكن ما .لوبية احلديثةواجتهدوا يف طرق جتديد البالغة وربطها بالدراسات األس
  الربط بني علم البالغة واألسلوبية؟

هذه الدراسة تدرس بدء نشأما وتطورمها وأقسامهما و تقوم بالقياس       
  .بينهما وتصل عرب هذا الی جواب السؤال املذکور أعاله

  :نشأة البالغة و تطورها 
برز وأشرف العلوم اهتم العرب واملسلمون منذ القدم بعلم البالغة وهو من أ    

عندهم ألا كانت من األدوات مهمة لفهم القرآن وإدراك إعجازه، وهذا دفع 
« . الباحثني إلی فهمها ودرسها حتی أصبحت فنا مستقال ذات قواعد و أصول

فإن البالغة اليت نری بني أيدينا اآلن علما مستقال مميزا عن العلوم األخری مل 
جلهد عامل معني من العلماء أو فترة من الزمان  توجد دفعة واحدة ومل تكن مثرة



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

152 
 

                                                                                                              
و لكن هذا العلم كان مثرة جلهود كثري من العلماء علی مر العصور تعددت 
مناهجهم واختلفت ثقافتهم وشاركوا مجيعا يف بناء هذا الصرح البالغي الكبري 

«lxxiii.  
هـ  208وإذا اتبعنا الدراسات األولی لنشأه هذا العلم وصلنا إلی سنة        

مع كتاب جماز القرآن أليب عبيده معمر و يشري هذا الكتاب إلی املسائل البالغية 
  .للقرآن 
مث نصل إلی القرن الثالث مع كتاب البيان و التبيني للجاحظ وهذا        

مث تطور هذا العلم ووضع اللغويون القواعد . الكتاب يف الفصاحة والبالغة 
لقواعد واألصول وتيسريموضوعاا وتوسيعها العامة له مث بادروا بترتيب هذه ا

إلی العصر احلديث الذي حاول الباحثون فيه جتديد البالغة وربطها بالدراسات 
  .األسلوبية احلديثة 

  :خلص باطاهر مراحل نشأة البالغة و تطورها يف أربع مراحل 
  .دراسات عامة يف فهم القرآن و األدب العريب: املرحلة األولی 

  .وضع القواعد العامة: انية املرحلة الث
  .ترتيب القواعد: املرحلة الثالثة 

  .lxxiiiاالهتمام بتجديدها : املرحله الرابعة 

  :نشأة األسلوبية وتطورها 
 1968بعض يقول  ترجع نشأته إلی سنة : يف نشأة هذا العلم أقوال متعددة    

وآخرون ذهبوا إلی أن  1886وبعض آخر يعتقد بأن نشأته كانت يف سنة 
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ويتفق مجهور الباحثني علی . ميالديا 1865األسلوبية أسسها شالرز بايل سنة 

أن نشأا کانت مع نشأة علم اللغة وتصل قدمتها إلی علم البالغة ولو أن 
کانت األسلوبية وليدة البالغة : البالغة أقدم زمنا منها هکذا نستطيع أن نقول 
  .القدمية وعلم اللغة وليست علما حديث النشأة

البالغة القدمية كانت فن القول إلقناع الناس وكانت ملكة تؤثر علی عقول 
ولكن مل تتجاوز . املعاين، البيان، البديع: الناس وقلوم واحنصرت يف ثالثة علوم

  .اجلملة إلی النص إال قليال 
ولكن البالغة احلديثه تعدت فن القول واجتهدت يف وضع القواعد وترتيبها      

  . املستوی األعلی وأصبحت فنا مستقالوحتليلها يف

هكذا نری أن معيار تشخيص األحكام النقدية يف القدمي کان طبع الناقد      
وذوقه ولكن اليوم املعيار هو األحكام والقواعد اليت انبعثت عن عقلية اإلنسان ، 
فقامت األسلوبية علی الفكرة والعاطفة واخليال والبالغة وتتناول النص من 

  .هذه املعايري وال تنفك عن هذاخالل 
 :فاألسلوبية احلديثة تقوم بتحليل النص من خالل ثالثة عناصر « 

  .تعاجل نصوصا قامت اللغة بوضع رموزها: العنصر اللغوي . 1
يؤدي إلی أن ندخل يف حسابنا مقوالت غري لغوية مثل : العنصر النفعي . 2

  .وغريها املؤلف، القارئ، املوقف التارخيي وهدف الرسالة
ويكشف عن تأثري النص علی القارئ والتفسري : العنصر اجلمايل األديب . 3

  .  lxxiiiوالتقومي األديب له
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 :علی أساس هذا التعريف تربز وجوه اخلالف والتشابه بني البالغة واألسلوبية 

العنصر اللغوي کما يصرح به امسه يتجاوز بيئة األدب إلی اللغة مع أن  - 
  .ألدبالبالغة ال خترج من ا

يف العنصر اجلمايل األديب يهتم کالمها باألثر الذي يترکه النص علی املتلقي،  - 
لکن األسلوبية يف التحليل األديب تم بالنص والسياق احلاکم عليه وتنظر 
إلی األثرنظرة شاملة علی خالف العلماء البالغيني الذين يهتمون بدارسة 

الغة ال تقدرعلی البحث عن مجلة أومجلتني لذا يعتقد بعض النقاد أن الب
 . البنية املشترکة بني الصور املختلفة

. والعنصر النفعي يشري إلی أن األسلوبية تعىن بالکاتب أو املتکلم عناية بالغة - 
إضافة إلی هذا تم حبالته النفسية  ومکانته االجتماعية اهتماما بالغا ، خالفا 

ثري علی املخاطب دون للبالغة اليت تعين باملخاطب وجل اهتمامها التأ
  :االهتمام باملتکلم، حنو هذه اآلية 

  lxxiii* أمل يعدکم ربکم وعدا حسنا * 
االستفهام بل يقصد أن يؤثر ) موسی( ليس غرض املتکلم : يف التحليل البالغي 

  ). عصيام علی موسی ( أي يالحظ خماطبه وأحواله ) قومه (علی املخاطب 
ملعاين ليؤثر علی املخاطب ويهز مشاعره، مث استخدم أسلوبا من أساليب علم ا

هکذا استخدم ترکيب اهلمزة و النفي؛ إذ إن هذا الترکيب يدل علی اإلنکار؛ و 
  .نفي النفي اجياب
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أما األسلوبية فتهتم بالبنية السطحية والعميقة هلذا السؤال أي يالحظ       

بيهم وملِ يسأهلم املتکلم وأحواله النفسية واالجتماعية ويستنتج بأن موسی کان ن
  . هذا السؤال ألنه کان جاهال ، بل لينكر عليهم

هکذا تتناول األسلوبية البعد اخلارجي هلذا السؤال مث البعد الداخلي من       
ففي اآلية املذکورة علی سبيل املثال، تبدأ األسلوبية حتليلها .خالل املتکلم

وتدخل يف علم املعاين، مث  باملستوی الترکييب فتحلل مباحثها الصرفية والنحوية
تدرس املستوی الصويت فيها فتتناول متغرياته اإليقاعية، التوازي والتکرار 

مث تدخل يف املستوی الداليل وحتلل .والتماثل الصويت للحروف والسجع واجلناس
النص بکل ما يفعل علم البيان يف حتليل االستعارة وااز والتشبيه وغريها إضافة 

  .نزياح يف املصاحبات اللفظيةإلی حتليل اال
( إذن ال تقوم البالغة باجلمع بني علومها الثالثة وال تربط بني السجع يف       

واالستفهام اازي يف علم املعاين، أما األسلوبية فتربط بني ثالثة ) وعدا و حسنا
  ) يهدد موسی قومه( علی سياق هذه اآلية نوع من التهديد : مستوياا وحتکم 

املعاين، البيان والبديع : هذه املقالة تذكر عالقة األسلوبية ذه العلوم الثالثة     
  :بعد أن شرحت فاعليه األسلوبيه يف التحليل األديب

أصول و قواعد تعرف ا أحوال الكالم اليت يكون ا مطابقا   :علم املعاين 
من حيث إفادا ملقتضی احلال بعباره أخری يقوم علم املعاين بتحليل اجلملة 

املعاين اليت هي األغراض املقصودة للمتكلم مطابقا ملقتضی احلال ولكن 
األسلوبية إضافه إلی هذا النوع من التحليل تم بتعدد األساليب املستخدمة مثل 
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األمر والنهي واإلستفهام وغريها ومواضع خروج الكالم عن مقتضی الظاهر 

  .وتفسريها

املعنی الواحد بطرق خمتلفة بزيادة ونقصان مهتما  يقوم بإيراد :علم البيان 
باللفظ لكن األسلوبية ال تكتفي باللفظ وظاهر النص بل حتلق يف أجواء البنية 

  .العميقة للنص أكثر من علم البيان

هو علم تعرف به وجوه حتسني الكالم واملزايا اليت تزيد الكالم «  :علم البديع 
، ويعترب lxxiii»بعد مطابقة ملقتضی احلال  حسنا وطالوة وتكسوه اء ورونقا

التحسني عملية فنية تتقابل مع التطبيق علی مقتضی الظاهر ووضوح الداللة وهو 
، لکن األسلوبية جتتهد يف إجياد تالؤم lxxiiiتقابل جيعل من التحسني شيئا هامشيا

فإن الدراسة األسلوبية تتمثل . اللفظ مع املعنی إضافة إلی حتسني الكالم و تزيينه
تطوير مفهوم نظرية اللغة وعالقتها بالواقع احلضاري : األول: يف أمرين

واالجتماعي، االعتماد علی العلوم املختلفة واإلملام باألثر األديب مطابقا ملقتضی 
  .lxxiiiاحلال 

  : و األسلوبية تقوم بالتحليل األديب يف ثالثة مستويات 

ته اإليقاعية، التوازي و يهتم يف النص مبتغريا ):اإليقاعي( املستوی الصويت. أ
التکرار والتماثل الصويت للحروف، السجع و اجلناس و الوقف و الوزن و النرب 

 .واملقطع والتنغيم و القافية

يف هذه الدراسة ميكن دراسة اجلملة والفقرة والنص وما  :املستوی التركييب. ب
طحية وکل ما يتبع ذلك مثل االهتمام بطول اجلملة وقصرها، البنية العميقة والس

  . النحو والصرف: يرتبط بعلم املعاين وعلمي
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ويف هذا املستوی ميكن دراسة الكلمات املفاتيح،  :املستوی الداليل. ج

  . االختيار، املصاحبات اللغوية والصيغ االشتقاقية وما يرتبط بعلم البيان
لوبية علی أساس هذه التقسيمات نری جذور األسلوبية يف البالغة ألن األس       

 . تضع علوم البالغة الثالثة حتت مظلتها وهکذا يظهرأا ليست حديثة النشأة

هذه املقالة تربز مواضع العالقة بني الدراسة البالغية واألسلوبية عن طريق       
التحليل األسلويب والبالغي للجمل االستفهاميه يف سورة طه وتكتفي يف املستوی 

 الدراسة األسلوبية بتحليل املستوی التركييب البالغي بدراسة علم املعاين ويف
 . مهتمة بالبنية العميقة والسطحية لالستفهام

أسلوب االستفهام أسلوب لغوي ويستخدم لطلب الفهم بشيء امسا أوحقيقة أو 
االستفهام من التراكيب اليت حتمل يف « .صفة أو عددا مل يكن معلوما من قبل

واملتلقي ملا ينطوي عليه من مضمون وجداين  ذاا إمكانيات االتصال من املرسل
  lxxiii»ونفسي وهو من وسلئل تأثريية تفعل فعلها يف املتلقي 

وهو أحد أساليب األدب اإلنشائي؛ واجلمله اإلنشائية هي كل كالم ال          
والكالم اإلنشائي مرتبط بتصور املتكلم ومشاعره . lxxiiiحيتمل الصدق والکذب

ذي يطلبه املتكلم من املخاطب و إن خيرج عن أي يقوم علی أساس الطلب ال
 .أغراضه احلقيقية إلی أغراضه اازية

استخدم اهللا تعالی هذا األسلوب يف سورة طه بكلتا حالتيه احلقيقية واازية      
حيتفظ صلته مع اآلخرين ذا األسلوب وجيعلهم مشارکني يف بيان مراده؛ 

، واحلوار من عناصر النصوص خاصة حيكم علی هذه السورة عنصر قصصي
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القصصية وهذه السورة حتفل بكثري من هذه احلوارات اليت ال ختلو من 

  . االستفهامات

  lxxiii*هل أتاك حديث موسی* 
هذه اجلملة إنشائية واستفهامية وجمازية ألا  :علی أساس الدراسة البالغية  

ما يعقب املستفهم صادرة عن اهللا تعالی واملراد منها التشويق وإثارة الذهن حنو 
 .  عنه

  : و تفسرها يف بعدين  :الدراسة األسلوبية 
أو البنية السطحية و حيلل من خالل سياق ) صورة الشيء( البعد اخلارجي . 1

  .النص 
  .أو البنية العميقة وهو يشري إلی املتكلم ) الذهن( البعد الداخلي . 2

ستفهامية لطلب التصديق عن اجلملة إنشائية ا: البعد اخلارجي هلذه اآلية يقول 
إتيان حديث الرسول أو عدم ( وقوع النسبة بني طريف اإلسناد أو عدم وقوعه 

  ) إتيانه 
هذا األسلوب يستخدم يف املواضع اليت مل يكن املتكلم عارفا ذا        

املوضوع ويسأل عن الداللة الكلية، وهذا بالنسبة إلی اهللا تعالی أمر حمال؛ إذ ال 
  .ي عنه يف العامل شيء خمف

  .أنظر إلی قصة موسی : البعد الداخلي هلذه اآلية هوأسلوب األمر
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البعد الداخلي هلذه اآلية يشري إلی جمازية هذا االستفهام أي ما كان قصد اهللا 

صلی اهللا عليه و آله و  -تعالی طلب فهم اجلواب بل أراد أن ينبه رسوله حممدا 
  . إلی قصة موسی -سلم
سلوب من خصائص القصص القرآنية حتی يشوق املخاطب إلی أن هذا األ     

السطح و العمق أحدمها لفيلمور، يؤكد فيه علی « .يستمع إلی بقية املشاهد
الداللة وبالتايل الفاعلية و األداتية واآلخر لتشومسكي و يؤكد فيه علی التركيب 

  lxxiii»وبالتايل التحويالت فيه
) املخاطب اخلاص أو العام (والطلبية ) املتكلم(االنفعالية : تظهر الوظائف الثالث

واالستفهام . lxxiiiيف املستوی الصياغي األصلي لبنية اإلنشاء ) السياق(واملرجعية
  .ال يستثين عن ذلك

عملية التوليد الداليل يف االستفهام متر بثالث مراحل حتی تتجاوز داللته      
  .األصلية إلی دالالت جديدة

  . lxxiiiاإلنتاج . 3التفاعل . 2تنبيه ال. 1: هذه املراحل هي 

هو إيقاظ املخاطب و إثارة ذهنه حنو ما فعل اهللا تعالی بالنسبة إلی نبينا  :التنبيه 
حني أراد أن يبدأ باحلوار معه، فبهذه  -صلی اهللا عليه و آله و سلم -حممد

  .اجلملة االستفهامية أثار فكره وحسه للتوجه حنو قصة موسی 
ب األمر هنا مل يتحقق هدف زيادة االرتباط بني املتكلم ولو استخدم أسلو    

  .واملخاطب و مل يفد هذا اإليقاظ، فاالستفهام هنا أبلغ من األمر

  .هو تعامل القارئ مع النص وسياقه :التفاعل 
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املخاطب هنا الرسول ويف هذه املرحلة حيصل ذهن الرسول علی البعد اخلارجي  

تعالی يلتفت إلی سياق النص أو الكالم و  هلذا السؤال، فبعد أن خاطبه اهللا
  .يتعامل معه إلدراكه

ويف هذه املرحلة حيصل ذهن الرسول علی البعد الداخلي لالستفهام و  :اإلنتاج 
يتجاوز البنية السطحية إلی البنية العميقة مستنتجا أن اهللا تعالی ملم جبواب هذا 

  .السؤال و قصده شيء آخر

  lxxiii *و ما تلك بيمينك يا موسی*
، "ما"هذه اآلية مجلة إنشائية وصدرت بأداة االستفهام  :الدراسة البالغية تقول

لكنها صادرة عن اهللا تعالی واالستفهام ذا تسأل عن حقيقة وماهية الشيء وهك
هنا ليس حقيقيا بل جمازي والغرض منه التقرير، أي تقرير موسی بأن الذي 

حياة فيها وليستحضر هذا يف  ميسكه بيده اليمنی قطعة مستطيلة من اخلشب ال
 .وجدانه و يقر به حتی عندما حدثت املعجزة اإلهلية

  :أما األسلوبية فتقوم بتحليل هذه اآلية علی البعدين 
هو االستفهام و السؤال عن الداللة اجلزئية  :البعد اخلارجي أو البنية السطحية 

يء الذي كان و يطلب املتكلم حتصيل صورة جزء من أجزاء اجلملة و هو الش
  .بيد موسی اليمنی

هذه اآلية حوار بني اهللا وموسی، واملتكلم هو اهللا تعالی وهو عارف مبا يف يد  
  .موسی وهي العصا
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هذا الذي يف يدك اليمنی عصا ( مجلة خربية  :البعد الداخلي أو البنية العميقة 

  ).خشبية ولكننا قادرون علی حتويلها إلی حية
هلذه اآلية ، اخلرب و اإلنشاء من لدن اهللا تعالی وهوملم مبا يف  فالبنية العميقه     

يد موسی ولكن يريد أن يوطأ األرضية حتی يظهر قدرته وإعجازه ألخذ 
. االعتراف من موسی حتی يقر بأن قدرة اهللا تعالی التقارن بقدرة فرعون

رب و أبلغ فاالستفهام ههنا أقصر طريق إلی إلقاء املقصود بالنسبة إلی أسلوب اخل
  .طريقا يف اهتزاز مشاعر املخاطب 

اهللا تعالی ينبه : عملية التوليد الداليل يف هذه اآلية أيضا مرت مبراحلها الثالث    
موسی باالستفهام وهذا أبلغ أسلوب لإليقاظ مث يف املرحلة الثانية يتعامل موسی 

موسی الدالالت مع السياق يف بنيته السطحية ويف املرحلة الثالثة حتضر يف ذهن 
  .املتولدة من هذا االستفهام وتنكشف له أغراض االستفهام 

  lxxiii*قال فمن ربكما يا موسى*
يف هذه اآلية ختاطب فرعون موسى و أخاه و ليس  :الدراسة البالغية 

ي االنكار و أاالستفهام هنا حقيقيا بل جمازي بداللة اإلنكار و السخرية 
 .lxxiiiالتهكم

وهو إنشائية  اخلارجي: هذه اآلية يف بعديها حتلل سلوبية الدراسات األ
ال رب لكما و :  داخليالوبعدها . االستفهام، يسأل املتكلم عن الداللة اجلزئية

ال ) فرعون(نتما تكذبان؛ واجلملة اخلربية املنفية هذه، تدل علی أن املتكلم أ
ل بطاإنكار موسى و هارون و إيسأل عن حقيقة اهللا سبحانه و تعاىل بل يريد 

  . قوهلما مث االستهزاء ما
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التنبيه :ية تربز هذه العملية التوليدية الداللية على مراحلها املتتابعة يف هذه اآل    

مث تعامل موسى مع سياق كالمه  ،حني يسأل فرعون موسى ويطلب التفاته إليه
ىل إحني مل حتصل الصورة الداللية اازية هلذا االستفهام يف ذهنه وحني تصل 

ا بين من االستجابات اليت هذنتاج، يدرك مقصود فرعون من سؤاله وحلة اإلمر
  .ىل فرعون يف وصف ربه و بيان قدرتهإترد 

  lxxiii*قال آمنتم له قبل أن آذن لکم :* و آية أخری 
حتويل العصا الی احلية و (حني أتی مبعجزته ) ع(بعد أن سأل فرعون موسی 

خاطب فرعون السحرة ذا ) ةافتراس حيات السحرة و إميان موسی للسحر
 .السؤال 

تدرس االستفهام يف هذه اآلية وتعتربه إستفهاما جمازيا و لدراسة البالغية ا
  .الغرض منه التهديد و الوعيد

  :تقوم بتحليلها يف بعديها  سلوبيةوالدراسة األ

ل أاجلملة إنشائية و استفهامية باهلمزة و يس: و البنية السطحيةأ اخلارجيالبعد   
عن الداللة الکلية وعن حصول النسبة أو التصديق عن اإلميان مبوسی أو عدم 

بسبب إميانکم مبوسی قبل أن آذن لکم، : و هو الداخليوالبعد . اإلميان به
  . أعذبکم و أقتلکم 

مل يكن قصد فرعون االستفهام حقيقة بل يريد أن يهددهم وخيوفهم علی  
مل حيصل منها هذا اإلنذار و التخويف و إن کان خياطبهم جبملة خربية  ،عملهم

  .کما حصل باالستفهاميام و شدة غضبه من عص
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  :عملية التوليد الداليل متر أيضا يف هذه مبراحلها الثالث 

تنبيه السحرة علی سؤال فرعون و توجه التفام إليه مث ارتباطهم       
اج غرض ومعاملتهم مع سياق الکالم واالستنتاج من غرض فرعون و استخر

  .االستفهام عن کالمه
هکذا نری ما وصلت إليه األسلوبية خالل األزمنة املتتالية مل تکن غريمألوفة     

للعرب وإن انشعبت منها فروع أخری وأطلقت عليها مصطلحات جديدة کما 
رأينا أن علم املعاين جاء حتت لواء املستوی الترکييب و البيان حتت املستوی 

 .حتت املستوی الصويت) السجع و اجلناس( يف البديع الداليل واملوسيقی 

  :النتيجة 
تستنتج هذه املقالة أن األسلوبية وليدة بالغة القدمي وعلم اللغة هکذا        

ليست حديث النشأة وليست مولود الغرب وأوروبا و إن کانت تطورت بتطور 
 . علم اللغة احلديثة أو لسانيات النص 

املعاين، (ضيق اال وبقي منحصرا علی علومها الثالثة علم البالغة کان       
، لکن األسلوبية اتسع مداها وانضوت هذه العلوم حتت مظلتها ) البيان، البديع

يف التحليالت األدبية واللغوية وإن کان علم البالغة من مقومات األسلوبية 
مجعهما  ويرتبط ا بصالت وثيقة لکن خيتلف عنها يف مواضيع کثرية وال ميکن

  .يف علم واحد 
هکذا توسع اال للنقاد يف األسلوبية ومد أيدي الباحثني يف التحليل         

  .األديب باألسلوبية أکثر من البالغة
   :املصادر و املراجع * 
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  بني النظرية والتطبيق... املنهج املوضوعايت 
- ----- 
  اجلزائر –جامعة االغواط   – الدكتور جعرين ميهوب

  

 النقد العريب تصنع مشهدا مرتبكا يف كثري إنّ إشكالية املنهج يف
النظريات النقدية ، هذا يف رأينا أنتجه املفهوم غري املوحد للمصطلحات    من

لذا . النقدية خاصة الوافد منها إىل أقالم وعقول النقاد والقراء على حد سواء
 منهج ظهر يف) املنهج املوضوعايت( سنحاول يف هذا املقال إبراز إشكالية هذا 
والبداية هي مع تتبع مصادره وأسسه . أوروبا وامتد إىل النقد العريب يف صور خمتلة 

 .الفلسفية والفكرية

  :مصــادره
إن مصادر املنهج املوضوعايت ،انبثقت من املفاهيم اجلديدة حول نظام 

)  1962- 1884(نقدي يتفرد بنظرة خاصة لألثر األديب ، كان لغاستون بشالر 
، ويظهر ذلك من خالل استقصائه ملعرفة املعرفة، 1"أسسها السبق يف إرساء 

، وجهته يف ذلك تعتمد 2"وإدراك العلم ومالحقة فينومينولوجيا األشياء والكلمات 
أساسا على البحث يف اصل الصورة أي يبحث يف أصول الصورة البشرية العامة 

ء، اهلواء ،النار، التراب فرياها ماثلة يف العناصر األساسية األربعة يف الطبيعة وهي املا
ومن هنا يربط بشالر بني الصورة الشعرية كإبداع فردي واحلقيقة . 3"

إذا هذه . 4"اليت تعيد كافة األحالم عند البشرية مجعاء إىل هذه العناصر   احللمية
منهجهم النقدي، باعتبارها   من أوائل األفكار اليت استمد منها النقاد املوضوعاتيون

  .مكان الصدارة يف أي دراسة او حتليل   وع وجتعله حيتلتم باملوض



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

166 
 

ان ظهور املنهج املوضوعايت كان مع بداية النصف الثاين من القرن 
العشرين، مع ما محلته اآلراء النقدية الفرنسية، اليت تطور معها الدرس املوضوعايت 

النقدية   ناهجيف ظل األلسنية والبنيوية ، فقد حاول ان حيافظ على استقالله جتاه امل
، وذلك باختاذه منحى جديد يعتمد على وسائل خمتلة يف    التقليدية واحلداثية

الدرس والتفسري لألعمال اإلبداعية ، حيث حيصر االهتمام بالكامل يف تشكل 
وكانت هذه الرؤية ضمن حركية النقد اجلديد، حيث كان  .معاين املوضوعات

عة موضوعاتية ، منها ماهو فينو مينولوجي النقد حينئذ منشغال باهتمامات ذات طبي
كل من غاستون بشالر وجورج بويل ،ومنهاماهو سيكولوجي   ، وميثله5"ظاهرايت 

  6"و ما هو سوسيولوجي وميثله لوسيان قولدمان    وميثله شارل مورون
هذا يعين إن النقد املوضوعايت استمد أصوله من فلسفة جديدة تسعى اىل 

من موروث األحكام التقوميية اليت تستند إىل أسس ال ترتكز  ختليص النظرة النقدية
، بل تتجه إىل قرائن ثانوية قد ال تفيد يف    على تفسري العمل األديب يف حد ذاته

أن أصول هذا املنهج تبلورت " موريل .وتقر الناقدة الفرنسية آن . النقد والتحليل
لنار الذي أكد فيه على أن بشالر وآرائه ، خاصة يف كتابه نفسانية ا   من أفكار

األولوية تكون للتفكري واإلبداع احلسي املرتبط باإلرادة والذي مساه بالتصور املادي 
أي العمل األديب مرتبط يف جوهره بعامل األديب   7"اخلاص بالعامل احمليط باألديب 

الفكري والروحي ، ومتأثر مبحيطه اخلارجي بكل تفاعالته اليت تنعكس يف اإلبداع 
مبعىن ان  8"ظواهرية للروح أكثر منه ظواهرية للفكر ) يبقى (الشعر " ، غري ان 

الشعر يناسب التعبري عن املشاعر والعواطف والروحانيات يف عمومها ، أكثر ما 
يعرب عن الفكر املنطقي والعلمي ارد ، اليت تتخذ من النثر وسيلة انسب للتعبري عن 

  .حقائق العلم و املنطق والعقل 
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لقد استخدم النقاد الفرنسيون اصطالح تيماتيك لكل دراسة تبحث يف 
املسيطرة على كتاباته ) الفكرة (شبكة األفكار امللحة يف نصوص كاتب ما ،او 

كلها ، اي العناصر الكلية واجلزئية املهيمنة على عمل هذا األديب او ذاك ، وقد 
آليات جديدة للتحليل  كان هلذه الدراسات النقدية الفرنسية الفضل يف توفري

  .والكشف من خالل املنهج املوضوعايت 

ابرز من أرسى قواعد هذا املذهب   جون بيري ريشار يعد الناقد الفرنسي
رسم يف   فريشار. بدأت قبل كما سبق واشرنا    النقدي ، وان كانت إرهاصاته

مسح " ه دراساته النقدية عالمات دالة على منهجية هذا املبدأ النقدي حيث اعترب
احلقول احلسية ، من اجل حتديد أهم اخليارات الشخصية الفاعلة فيها ، وبيان 

فيها على كل مستوى من هذه املستويات   كيفية ارتسام دالالت األشياء املرغوب
وهو  9"املنقودة ، وبيان كيفية ارتسام دالالت األشياء املرغوب عنها واملستبعدة 

من حيث حتديد دالالت األشياء سواء ما تكرر من بذلك مييز بني خيارات اإلبداع 
جراء الرغبة يف إظهاره واإلحلاح عليه ، او ما تكرر داال على النفور و عدم الرغبة 

قبل ان تتبلور خطته –ومن ذلك كله يتجلى ظهور املنهج املوضوعايت . ألسباب ما
املنهج على تصورات مزجت بني املناهج املعروفة مثل املنهج االجتماعي ،  –

النفسي واآلراء الظاهرتية اذ مل ينفي مؤسسوه استفادم من الدراسات املذكورة ، 
يقصد (اجلذريون "حني قال   فقد اقر ريشار تلك االستفادة من الدراسات النفسية

هذا يعين بصريح  10"ال ينفون العالقة بني علم النفس والنقد األديب ) املوضوعاتني 
وعايت نظريات علم النفس يف النقد والتحليل، وأكد يف العبارة أن النقد املوض

السياق ق نفسه استعانتهم بكل احملاوالت النقدية ، إذ يضيف ريشار مؤكدا على 
إننا نستعني بكل احملاوالت العلمية اللتقاط النبض األساسي للنص الذي "  ذلك

تاح ممارسام بل ان رواد هذا االجتاه ال خيفون مسالة انف 11"نعتربه واقعا حيا 
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، هذا االنفتاح يعين االستفادة مم توفره النظريات 12"النقدية على كل املناهج
احلديثة من وسائل حتليلية تساعد الناقد املوضوعايت على مباشرة املوضوع املنقود 

  .من الزاوية املناسبة اليت تفيد النقد والتحليل
اليت يرجع هلا الفضل يف  وذا تتجلى املصادر الفرنسية للنقد املوضوعايت ،

تطوير هذا املنهج النقدي احلديث وإرساء قواعده ن حيث تكاملت إرهاصات 
بشالر وقوانني ريشار وقواعده مع ما بينهما من آراء نقدية جادة يف هذا امليدان ن 
لبلورة منهج نقدي جديد كانت بدايته نظرية اجتهد أصحاا يف رسم قوانني 

  لك ممارسات نقدية تطبيقية سنشري اليها الحقاوأصول املنهج مث تبع ذ

فهذا االلتباس يف ترمجة املصطلح  عن املصطلح وإشكالية التسمية أما
إىل اللغة العربية ، فقد اجتهد املترمجون واختلفوا يف التسمية   thème الفرنسي

،منهم من أطلق عليه تسمية النقداملداري وآخرون وصفوه بالنقد اجلذري و 
لعل السبب يف عدم االتفاق على مصطلح موحد هلذا املنهج . نقد التمايتبعضهم بال

النقدي،يعود إىل االضطراب اخلاص يف حتديد آليات النقد والتعامل مع النصوص 
  وفق املنهجية املوضوعاتية اليت ابتكرها نقاد الغرب ، ووضعوا هلا إجراءاا التطبيقية 

  روع فروعها ؟إذا ما هي املوضوعة ؟ وما هي فروعها وف

  :مفهوم املوضوعة:1
، لكن على  THEMEان الغاية يف األساس هي حتديد مفهوم املوضوعة

الرغم من ذلك فقد تعددت التعريفات واختلفت حبسب فهم أصحاا ، فجاء 
هو اجلمال اخلفي يف العمل األديب وهو صنعة غري معروفة :"مفهومها عند بروست 
مفهوم اختزايل يوحد :" ها عند تودوروف فهو ، معنا13"يف عامل ليس له مثيل 
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هي حادث أو موقف :" ، وعند جون بول فيبري  14"املادة اللفظية للعمل األديب 
ميكن أن يظهر بصورة شعورية أو الشعورية يف نص ما بصورة واضحة أو رمزية ، 

فمفهوم   وعند جون بيري ريشار 15"فهي تقارب العقدة يف التحليل النفسي 
مبدأ تنظيمي حمسوس ، او ديناميكية داخلية ، او شي ثابت :" ة يعين املوضوع

يسمح بالتشكل واالمتداد ، أما النقطة املهمة يف هذا املبدأ تكمن يف تلك القرابة 
  16"؛ يف ذلك التطابق اخلفي والذي يراد الكشف عنه حتت أستار عديدة    السرية

ل ، ويكون هو املبدأ الذي تلتقي كل هذه التعريفات تضع املوضوع يف املقام األو
املفاهيم ، اذ يعد نقطة االنطالق والعودة يف أي عملية نقدية ، حيث   عنده كافة

  .منه تبدأ واليه تنتهي 
تعريف املوضوعة من حيث هي    هذه املفاهيم اليت حاول أصحاا

سياق  عن املوضوع إذ إن املوضوعة تعين شيئا يف سياق وتعين شيئا آخر يف  خمتلفة
إىل ما مل توضع له يف األصل ) الغرض (أخر ، بالنقل مما وضعت له يف األصل أي 

من وظيفة العالمة   أي املوضوعة ، اذ تقترب الداللة والوظيفة عند املوضوعاتيني
هدا اإلجراء واخلصوصية ينطبق على موضوعات .   ودالالا عند السميائيني

وية لتدل على شيئ آخر يف سياقات غري اليت تعرب يف سياقات حن   نصوص الصوفية
  سنفصله يف حينه   ليتحول إىل موضوعة ، وهذا ما   ، أي تستعري الغرض 17"حنوية 

  :فروع املوضوعة  -2
شجرة واملوضوعات الثانوية أو اجلزئية أو الفرعية   تعد املوضوعة الرئيسية

ى إىل ، حيث تتفرع عن هذه الغصون فروع صغرى تتشظى هي األخر   غصوا
وحدات أخرى غري متناهية الداللة ، فاألعمال األدبية اليت صار الغرض موضوعة 
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تتدرج يف بنائها من الكلية إىل اجلزئيات ، من األصغر غاىل األصغر منها وميكن 
  :التعرف عليها حسب الترتيب من الكل اىل اجلزء ، وهي كما يلي 

  ):الكلية (الرئيسية    - أ
ولة املهيمنة معنويا على العمل األديب ، فهي تساعد يف العثور وتعين املعىن او املق

على القصد األساسي لألديب ، ال العنصر الكلي املهيمن على معاين املوضوع 
الذي أنتجه هذا األديب او ذاك وهذه الظاهرة وهذه الظاهرة املوضوعاتية تتجلى 

لعفيف بشكل واضح يف األدب الصويف وهو ما نكتشفه الحقا يف نصوص ا
صار الغرض فيها موضوعة ، فقد اعتربنا أشعاره الصوفية    التلمساين الصوفية ، اليت

غري إن هات املوضوعة الكلية هي نفسها . منوذج تطبيقي إىل ما نشري إليه نظريا 
تتشكل من جزيئات تؤلفها ، تدعى تلك اجلزئيات باملوضوعات املساعدة أو كما 

  .األدب باملوضوعة اجلزئية مساها تودوروف يف كتابه نظرية 

  :املوضوعـة اجلزئية - ب
هي جمموعة من املوضوعات الفرعية املترابطة رمحيا من حيث املعىن باملوضوعة 
الكلية ، وتتشكل يف جمموعها املوضوعة الرئيسية ملوضوع ما ، يف عمل أديب ما ، 

ية من الكل املوضوعة اجلزئية أي بانتا اقل مشول" ويف السياق نفسه تعرف موريل 
وأكثر أمهية من احلافز ، قوا املعنوية يف احتادها ، وأمهيتها يف متوقعها ، داخل 

  18" املوضوعة الكل 
فالغرض حني حتوله إىل موضوعة تتشظى معانيه اىل جزئية معنوية ذات 

معينة حيددها السياق العام ، فتلك الصفة املعنوية تدفع الدارس اىل عدم    دالالت
اين دفعة واحدة ، بل يربطها معنويا باشكاهلا الثانوية ويتدرج معها من قبول املع
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املوضوعة اجلزئية تعد اجلزء : الكل إىل اجلزء إىل جزء اجلزء وبعبارة واحدة نقول 
الذي يؤلف الكل ، وتساعد يف حتديد وجهة األديب وتعرب عن فحوى أفكاره 

تماعية والنفسية ، لكن املوضوعة وعن معامل قصيدته الفكرية والعقائدية ، حىت االج
  .اجلزئية هي نفسها تتشكل من وحدات اصغر ، وتسمى باحلوافز 

  :احلوافز –ج 
أو ما يعرف  19"املوتيفات   وتعين ا اجلزئيات األصغر يف العمل األديب ، أي

ميز ريشار من املوضوع عنصر " فقد  21"او احلوار كاو الترسيمات  20"باحلوافز 
ة وحمسوسية وهو احلراك وهذا العنصر ينتشر على امتداد العنصر أكثر خصوصي

أي أن احلافز ميزت  22"األديب ؛مبعىن أن يتكرر ويرتبط ويتسجل بطريقة متميزة 
التكرار واالمتداد واالنتشار يف العمل األديب ، إذ يشكل نتوءات معنوية تتكرر 

انب النظرية اليت لكن حسبما ذكرناه ، من اجلو.. بشكل ملح يف اثر األديب
تطورت عند النقاد إىل منهج نقدي تقليدي طال الكثري من أعمال األدباء الكبار 
وجتلى على شكل مؤلفات ومقاالت نقدية تطبيقية ، تفرد أصحاا يف التحليل 

وهو ما سنشري إليه فيما ما يلي بإجياز واختصار ، والبداية تكون من . والدراسة 
  النقدية مؤلفات الغرب ودراسام

  تطبيقاته:3
إن ما يقابل الدراسات النقدية النظرية الغربية ، دراسات تطبيقية حاول 
أصحاا استغالل املنهجية املوضوعاتية يف نقد بعض األعمال األدبية ومن اشهر 

العامل : تلك األعمال ن دراسات ريشار إلنتاج بعض الشعراء الفرنسيني منها 
وهي دراسة وقف فيها ريشار عند العناصر األساسية  )1961)(مالرميه(اخليايل لـ

أن ريشار يف هذه الدراسة قد طور ) بري زميا(وقد أشار "املهيمنة يف إنتاج األديب 
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املنهج املوضوعايت حني اعترب نصوص مالرميه مجلة ذات داللة تضيء أجزاؤها 
رى لريشار ومن املؤلفات األخ.  23"املتداخلة بعضها بعض يف عالقة ديالكتيكية 

ستاندال )1974(وعامل اإلحساس )بروست(،)1967)(شاتو بريان(منظر من :نذكر
من نتائج أثناء تلك الدراسات ) جون بري ريشار(فما توصل إليه  )1975(وفلوبري 

) الزهرة(لدى بروست ترسيمة ...فقد وجد "نشري إىل دراسته لعامل بروست 
حتليل الزهرة كمركب أويل، ، منطلقا من وجوب )زهرة الغريب(فحددها يف 

، وكمركب )فهي درجة من االلتهاب(، وكمركب حراري )فهي نوع من األمحر(
  ).فهي زهرة حانية بذاا ، وهي زهرة متفتحة ، منغلقة (محيمي 

احلوافز احلسية ن وعلى هذا املستوى العملي ميكن )الترسيمة ( وهكذا تتشكل 
ففي هذا  24) ."املوضوعات(و احلوافز) الترسيمات(تصنيف ودراسة كافة 

النموذج يظهر تتبع ريشار حلافز متكرر يف أعمال األديب وهو عنصر الزهرة الذي 
نلون شكله املعنوي وتتعدد مفاهيمه حسب السياقات اليت فسر الناقد على ضوئها 

  .تعدد الدالالت بتعدد مفاهيم هذا احلافز
فقد ) دوفنيي(على أشعار ) املوضوعايت(عندما طبق منهجه اجلذري ) فيرب( أما 

فاعتربه حافزا شخصيا ملحا ، وأنّ مسرحيته ) الساعة(توقف عند موضوع 
  .ما هي إال مواجهة ملأساة الزمن الضائع والساعة املنتصرة ) شاترتون (

ومن احلوافز األخرى اليت كشفها لنقد املوضوعايت يف دراساته ألعمال بعض 
الذي وقع يف الفخ ، او الطري احملتضر ، فهو حافز  )الطري(األدباء ، نشري إىل حافز 

هو احلافز املتكرر لدى ) برج الفئران(وأنّ .ملح متكرر عند الشاعر ماالرميه 
هي موضوع الشاعر املشهور ) األرض اليباب (وأنّ .فكتور هوجو 
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إخفاق (هو موضوع فريجينيا ولف ، و) أزهار اإلخفاق(و.اليوت.س.ت
  25."كاتب األمريكي الكبري ارنست مهنغواي هو موضوع ال)احلساسية

إنّ ما اشرنا إليه من أعمال نقدية ،يعد مناذج لدراسات تطبيقية غربية ، تضاف 
، وآن )نظرية األدب (أعمال تودوروف يف كتابه :إىل أعمال ال تقل أمهية ،مثل

 وآخرون ممن استخلصوا املوضوعات امللحة أو املتكررة يف نتاج)النقد(موريل يف 
كانت القواعد اإلجرائية للمنهج املوضوعايت وسيلتهم النقدية يف التوصل .األدباء 

  .إىل نتائج مبنية على قوانني جديدة خاصة يف التعامل مع النصوص األدبية 
أما جماالت املنهج يف النقد العريب فسنعرض هلا مستأنسينا بالعالقة التارخيية اليت  

جديد مببدعي الغرب وخمترعيه ،مث نبحث عن تعودنا من خالهلا ربط كل ما هو 
  .مدى تأثر العريب وإخالصه يف ذلك التأثر 

تكاد تنعدم الدراسات النقدية العربية اليت اختذت من املنهج املوضوعايت 
وسيلة يف التحليل ،اللهم إالّ بعض احملاوالت النظرية اليت اعتمدت الترمجة وسيلة يف 

العريب، إذ يعد الدكتور عبد الكرمي حسن أحد  إيصال مفهوم هذا املنهج للقارئ
جزء ) املنهج املوضوعي(نشطاء هذا املنهج ، فقد جتلى نشاطه يف وضع كتاب مساه 

منه تضمن أراء نظرية ركز فيها املؤلف على منهجية ريشار يف الدراسة املوضوعاتية 
حاول والبنيوية ، يف حني افرد اجلانب التطبيقي لدراسة شعر السياب ، حيث 

حتديد التيمات األساسية املهيمنة على دواوينه الشعرية اليت اعتمد يف حتليلها النهج 
كما اخضع احلبيب مونسي املقدمة الطللية يف الشعر اجلاهلي إىل .املوضوعايت 

الدراسة املوضوعاتية وهي دراسة حرص صاحبه على تتبع بض التيمات يف الشعر 
  .حدات إجرائية معينة العريب اجلاهلي لكن دون إدراك لو
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ومن الدراسات األخرى اليت اختذت من املنهج املوضوعايت وسيل نقدية، 
يف دراسته لشعر أيب مدين التلمساين حيث ) خمتار حبار(نذكر عمل الدكتور 

خصص فصال للتشكيل املوضوعايت حاول فيه رصد التيمات املهيمنة على معاين 
ك ال نكاد نعثر على دراسات تطبيقية غري ذل 26.املوضوعات الصوفية للشاعر 

سحر (ومحيد حلمداين يف)النقد املوضوعايت(ذات بال ، حىت مع السعيد علوش 
فهي دراسات يغلب عليها الطابع النظري االنطباعي ، ألنها تفتقر إىل ) املوضوع

  .منهجية تطبيقية واضحة 
يق للخطوات وقد تعود ضحالة تلك الدراسات يف عمومها إىل صعوبة التطب    

اإلجرائية اليت يلتزم ا الناقد املوضوعايت يف حتليل النصوص وكشف معانيها ، 
  .وأيضا نرجعها إىل عدم تبلور املفهوم املوضوعايت يف النقد العريب بشكل واضح 

  :مراجع البحث 

 .anne maurel la critique p 57 انظر.1

  66ديب ص القراءة املوضوعاتية للنص األ.الطاهر روانية . 2

نظرية يونانية قدمية ، مفادها ان عناصر الطبيعة االربعة هي اهلواء املاء التراب النار، وتعترب بداية .3
  الفلسفة الطبيعية اليونانية

  24املنهج املوضوعي ص.عبد الكرمي حسن .4

، فقالوا بوجود  الظواهرية فلسفة معاصرة ، اعتربت الظواهر الطبيعية واالنسانية ظاهرة تسترعي اإلنتباه.5
  عالقة تداخل بني الذات واملوضوع وفق خاصية القصد والرتوع

  67الطاهر روانية القراءة املوضوعاتية للنص األديب ص.6

7 .57anne maurel la critique p  

  27املنهج املوضوعي ص.عبد الكرمي حسن . 8

  www.awu-dam.org  وجوه املاس ص الويب.حممد عزام .9
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  195.196النقد البنيوي احلديث ص .فؤاد ابو منصور.10

  197النقد البنيوي احلديث ص.فؤاد ابو منصور. 11

  25محيد حلمداين سحر املوضوع ص.12

  )نقد النقد( استعمل هذا املصطلح سامي سويدان يف ترمجة كتاب تودوروف: النقد املداري . 13

النقد االبنيوي ( ترمجة فؤاد ابو منصور يف حواره مع الناقد الفرنسي ريشار يف كتاب: اجلذري  النقد 15
  )احلديث

  thematique تعريب املصطلح األجنيب: النقد التمايت .16

  58anne maurel la critique pانظر.17

18.la théorie de la littérature p268  

  www.awu-dam.org وجوه املاس ص الويب.حممد عزام . 19

 p.richard. l’inverse. نقال عن 46.47املنهج املوضوعي .عبد الكرمي حسن . 20

imaginaire malarmie.P 24  
  )الرؤيا والتشكيل( انظر خمتار حبار شعر ايب مدين التلمساين . 21

  53anne maurel la critique pانظر. 22

  87 86انظر بري زميا التفكيكية دراسة نقدية ص.23

  53عبد الكرمي حسن النهج املوضوعي ص. 24

  )وجوه املاس البنيات اجلذرية( استعمله حممد عزام يف .25

  2خمتار حبار شعر أيب مدين التلمساين ف . 26

***  
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  اخلطاب النسوي وحركة الواقع العريب املعاصر
 ---------- 

  اجلزائر - جامعة األغواط  -تاري ستاذة فاطمة خماأل
  

  :ملخص 
ختتلط على كثري من الناس األسباب اليت من أجلها يضع اتمع املرأة يف 
مرتبة أقل من الرجل ويفرض عليها قيودا ال يفرضها على الرجل، وحيدد هلا دورا 

، وقليل جدا من  معينا يف احلياة يرتكز أساسا على اخلدمة يف البيت ورعاية األطفال
يدرك األسباب احلقيقية وراء تلك الفروق الضخمة اليت يضعها اتمع بني املرأة 

ويتجاهل أن تلك الفروق من صنع . والرجل ويدعي أن الطبيعة هي اليت وضعتها
  .اتمع يف كل جماالت احلياة العملية والفكرية

ر األنثى، ويف جمال الكتابة حاولت املرأة البحث عن فضاء يف حتر
وحسمت تصورها عن مفهوم حرية املرأة عرب مناذج نسوية متعددة ،حاولت من 

  ..خالهلن اإلشارة إىل الطريق املوصلة إىل هذه احلرية
 ----------------  

    :مسرية كفاح ... املرأة  
لقد تعرضت املرأة للكبت والصمت على مر العصور، ويف خمتلف  

التاريخ ودراسة التطورات االقتصادية واالجتماعية  احلضارات والثقافات  وإن قراءة
للمجتمعات توصل الباحث إىل أنه بالرغم من اختالف املناطق واألزمان وأساليب 
اإلنتاج جند معظم احلضارات خيطا جامعا يقوم على اعتبار جنس الذكر هو اجلنس 

وقد املتميز، السيد، املسيطر وعلى تبعية جنس األنثى للرجل وخضوعها له  
  .حددت هلا مسبقا الصفات املرغوبة اجتماعيا واليت جيب أن تتحلى ا
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كما واجهت مسرية املرأة عرب التاريخ الكثري من الصعوبات ،ومل تكن  
املرأة العربية بأوفر حظا من غريها  حيث أا بقيت يف الكثري من فترات حياا 

 حياة املرأة ،خاصة من تدور يف فلك الرجل، ومبجيء اإلسالم طرأ حتول جذري يف
خالل مواجهته الصرحية للرق والعبودية ، ودفاعه عن احلرية واملساواة يف اإلنسانية 

وحترميه وأد البنات ،كما منح  بني الرجل واملرأة ،ويف العبادات والواجبات الدينية،
 املرأة حق املرياث وطلب العلم ، وحق التصرف املايل واالستقالل بذمتها املالية،

وكفل هلا مجيع حقوقها املدنية ، وغير القرآن الكرمي موقف العرب من املرأة تغيريا 
نوعيا بعد أن اعترف مبرتلتها وحقوقها ،وأنزلت الكثري من اآليات نظمت أحكام 

  1.املرأة واألسرة والعالقات االجتماعية
ويف القرون الالحقة لصدر اإلسالم مهش دور املرأة وازداد حصار     

ا ، وأبعدت عن احلياة العامة  واستمر احنطاط حاهلا وقهرت وظل األمر حقوقه
  .كذلك حىت أوائل القرن التاسع عشر بداية حركة النهضة العربية

أما يف الغرب قدمت املرأة بصورة سلبية يف األساطري ، فقد أطلق عليها  
أن  صفة الشر والشعوذة  ويف التاريخ تكاد تكون موجودة وغري مسموعة ، حىت

) م.ق 384-322(بعض الفالسفة كان هلم موقف عدائي من املرأة ، فأرسطو 
كانت نظرته دونية للمرأة ،إذ يرى النساء أقل مرتلة من الرجال ،وميكن اعتبارهن 
عاهة  هن واألطفال، وأن مل يكتمل منوهم العقلي، لذلك جيب على الرجال حتمل 

رجال   ويرى النساء أكثر حسدا وافتراءا مسؤوليتهن ، ويعقد مقارنة بني النساء وال
  .وأكثر ميال إىل الكذب
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    :صورة املرأة ودورها يف اتمع 
ويف اللغة كما يف التاريخ واألساطري وبعض األديان تأخذ املرأة املنحى على     

أا اجلنس الثاين، فعلي سبيل املثال تستخدم الضمائر واألمساء اليت تصف الرجال 
ىل اجلنس البشري كامال وهنا تستثري اللغة لدينا إدراكات معينة ألا ويشار بذلك إ

جمنسة وتعتمد الصيغة املذكرة ،ويف اإلعالم تظهر املرأة بصورا النمطية، 
والدراسات احلديثة تفيد بأن النساء أو اإلشارة إليهن يف وسائل اإلعالم أقل من 

ال مثال يف برامج التلفزيون ،بينما الرجال ،ونالحظ أن املواضيع اهلامة يغطيها الرج
  .1تعطى النساء الربنامج األقل أمهية

وترسخت صورة املرأة النمطية من خالل املؤسسات الثقافية واالجتماعية    
واملدرسة  فاملدرسة تساهم يف تنشئة األفراد ويف تعليمهم القيم االجتماعية السائدة 

خالل النماذج اليت تقدمها سواء وتساهم يف حتديد الدور االجتماعي للفرد من 
مضمون املناهج والكتب املدرسية أو أسلوب التعليم من خالل النشاطات 
واأللعاب ،حيث تظهر السمات االجتماعية اليت تليق بالذكور كاالستقالل وامليل 
للمنافسة والطموح وامليل للمخاطرة والشجاعة والقوة اجلسمانية والزعامة 

تكالية واالفتقار إىل املبادرة والضعف مسات اإلناث كاالوالسيطرة، بينما تظهر 
  .2والرقة والوقار

فاألدوار األنثوية يف الكتب املدرسية تقع يف غالبيتها يف اال األسري    
،حيث دور األم احلنونة و والزوجة املطيعة اليت ترعى شؤون األسرة واألطفال بينما 

فهو القائد واملدير والسياسي والكاتب ورب  ترتكز األدوار الذكورية يف اال العام
  .األسرة واحلكيم
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وتدرس سيمون دي بوفوار بعناية املصري التقليدي للمرأة ،وكيف تتلقى     
شروط حياا وتتمرس عليها من خالل عرض مراحل تكوين املرأة ابتداء من 

 سن الطفولة واملراهقة، مث أوضاع املرأة املتزوجة واألم واملومس وصوال إىل
الشيخوخة، وتركز الكاتبة على أن أدوار املرأة قد رتبت من أجل استمرار 

  .1خضوعها ولكن بطريقة مشروعة حبيث تظهر كأا تلقائية وطبيعية
تبدأ : " ويشاركها الرأي الكاتب والناقد نزيه أبو نضال حيث يقول     

ين جاهز ال خترج الفتاة عملية الربجمة املنظمة للفتاة منذ نعومة أظفارها والقالب الصي
عن حدود مقاسه، فهناك تقسيم صارم للعمل يف إطار األسرة ، فالكنس والطبخ 
وصنع القهوة من مهمات البنات ،أما الولد فمع أقرانه يف اخلارج  ،وإذا ما أرادت 

،وإذا كانت ) حسن صيب(أخته مشاركته يصفها احمليط العائلي بالتعبري الشائع 
أعمال الرجال أو مارست بعض سلوكيام فسيقال عنها على كبرية واقتربت من 

،كما ختضع البنت منذ الصغر لرقابة أخالقية صارمة ) امرأة مسترجلة( الفور 
،فصوا جيب أن يكون خافتا وضحكتها منخفضة وحركتها هادئة ومشيتها متزنة 

  .2"، ونظرا منكسة ولباسها حمتشما 
رأة هي مؤسسة العائلة واملؤسسة وهناك إشكاليات حتد من حرية امل

القانونية ومؤسسة العرف واملؤسسة األخالقية واحلكومية بأجهزا التنفيذية 
والتشريعية ومؤسسة الرأي العام إضافة إىل جمموعة من القيم واملفاهيم وكم هائل 
من التراث احلضاري جبميع أشكاله ،حيث خيتزن يف عمقه مفاهيم الرجولة 

  .3واألنوثة
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    :أة وعامل الكتابة املر
إذن، واحلال كذلك كيف يتسىن للمرأة أن تكسر جدار الصمت باحمليط 
ا ؟ خاصة إن كان لديها نية لالقتراب من عامل الرجولة وعامل الكتابة والذي 
جرى ختويفها منه حسب القانون التارخيي الذي مينع املرأة من تعلم الكتابة،كما 

اإلصابة يف منع النساء من الكتابة " ان بن أيب الثناء متثل فيما قاله خري الدين نعم
أما تعليم النساء القراءة والكتابة فأعوذ باهللا إذ ال أرى شيئا أضر منه ن ،فإن ":" 

ملا كن جمبوالت على الغدر كان حصوهلن على هذه امللكة أعظم وسائل الشر 
لكالم ا فإنه يكون رسالة والفساد ،وأما الكتابة فأول ما تقدر املرأة على تأليف ا

إىل زيد ورقعة وإىل عمر، فاللبيب من الرجال يترك زوجته يف حالة من اجلهل 
، ويف ظل هذه الرؤية للمرأة كانت كتابتها مبثابة 1"والعمى، فهو أصلح و أنفع

اقتحام واختراق لعامل التقاليد الذي أرسته السلطة االجتماعية ، ومن قبلها السلطة 
  .يت ال تقر حرية املرأة يف اإلفصاح والبوح ومعانقة اهلم اليوميالقبلية ال

ويف هذا السياق كتبت فرجينا وولف الكثري عن كتابة النساء ، وتعتقد     
أن النساء واجهن دائما عوائق اجتماعية واقتصادية حتول دون طموحهن األديب، 

وق اإلبداع ، وتبني وولف أن الفقر أو على األقل غياب االستقالل املادي يع
فتكشف لنا القيم املادية واملعنوية اليت عانت منها املرأة الكاتبة يف مراحل شىت وهي 
عدم القدرة على تلقي القدر املناسب من العلم  و قلة الفرص لكسب راتب كاف 
مشقة األعمال املرتلية ومتطلبات األمومة وغريها من القيود كأن ال تكون هلا 

  .2حجرة خاصةا 
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 احلال بعدها ومتكنت املرأة من الكتابة ،وكانت قد مرت مبرحلة تغري 
إن  : " ،يقول عبد اهللا الغذامي " املرأة واللغة" احلكي ،حسب ما جاء يف كتاب

هي صورة ) كتابة املرأة ( أبرز صورة ظهرت ا املرأة يف زمن ما قبل الكتابة 
تكلم أي تؤلف فحسب ،حيث مل تكن  حتكي وت" ألف ليلة وليلة" شهرزاد بطلة 

ولكنها كانت أيضا تواجه املوت من جهة، وتدافع عن قيمتها األخالقية واملعنوية 
من جهة أخرى، كانت تتكلم مرة أخرى لتمارس عليه سلطة اللغة وسلطان النص، 
ومل يكن للمرأة يف زمن احلكي سوى اللسان وسيلة وأداة اتصال، بينما كان 

ولالتصال اجلماهري، كانت هي حتكي يف جمال  يستعمل الرجل اللسان للخطابة
حمدود مؤطر مثل لسان شهرزاد الذي يتجه إىل مستمع حمدد، وهذا هو اال 

  .األنثوي حبدوده املرسومة واملقررة
فإا ذا خترج من "وعندما شاءت املرأة أن متد يدها إىل القلم وتكتب   

قاة تتكلم بضمري األنا زمن احلكي وتتحول من كائن مندمج إىل ذات مست
  1."وباخلطاب النهاري املكشوف

لكن ماذا حدث بعد أن حاولت املرأة الكتابة، وكيف متت ااة مع     
 والذي: "اتمع الذكوري لقد جاء رد الفعل عنيفا وشرسا تقول بنت الشاطئ 

اجلنس  ظل ميارس الوأد الثقايف ضد مارس وأد البنات يف اجلاهلية ويف عصرنا الراهن
املؤنث، وأن مؤرخي األدب قد تعمدوا طمس أدب املرأة العربية يف عصورنا 
املاضية وأم قد ألقوا بآثارها يف منطقة الظل ومارس عصر التدوين ورجاله خبس 

  .2"النساء حقوقهن  فكان عصر الوأد العاطفي واالجتماعي
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يخ هو غياا ويرى الغذامي أن سبب غياب األنوثة التام عن كتابة التار    
عن اللغة وعن كتابة الثقافة  فجاء التاريخ مسجال بقلم الذكر،أما كورنيليا اخلالد 

أن تاريخ األدب العريب كان ومازال تاريخ أدب الرجال تظهر املرأة من " فترى 
خالله عالقتها بالرجل كملهمة له ونادرا ما تظهر مبدعة بذاا ،وإذا رجعنا إىل 

ات يف فترة اجلاهلية واإلسالم جند ورود مخس مائة وأربعة من معجم النساء الشاعر
  .1"أمساء نسائية ال يعرف إال بوجود القليل منهن

لقد صنعت النساء تارخييا بقدر ( وهذا ما تؤكده ناقدة من الغرب بقوهلا 
ما صنع الرجال  لكن تارخيهن مل يسجل ومل ينقل ،ورمبا كتبت النساء بقدر ما 

ن مل يتم االحتفاظ بكتابان ، وقد خلقت النساء دون شك من كتب الرجال ، لك
املعاين بقدر ما خلق الرجال ، لكن هذه املعاين مل يكتب هلا احلياة، حني ناقضت 
املعاين النسائية املعاين الذكورية ومل يتم االحتفاظ ا، وبينما ورثنا املعاين املتراكمة 

  .2"با ما اختفت عن وجه األرضللتجربة الذكورية ،فإن معاين جداتنا غال
هذا يظهر أن احلال مل يكن خمتلفا بالنسبة للكاتبات يف الغرب ، تقول     
إن اإلحساس بالرهبة واخلوف يتحكم يف "A.ostrike" "أليسا أو سترايكر"

أرواح الكاتبات اإلجنليزيات وتتسم كتابان باجلنب والتكتم  وتؤكد أن هذا دفع 
اء مذكرة مثل جورج اليوت واألخوات برونيت واليت ظلت الكاتبات الستعارة أمس

لفترة طويلة تكتب حتت اسم رجل ، ألن اتمع غري مقتنع بإبداعها كامرأة 
  .3"كاتبة
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بعد مراجعة الواقع االجتماعي وسلسلة الكوابح االجتماعية اليت فرضت     
لتعبري واحللم على املرأة، نفهم حاجتها امللحة لرفض هذا الواقع واحلاجة إىل ا

  .مبستقبل أفضل
خرجت املرأة بعدها للعمل وأصبحت منتجة وصارت عضوا فعاال يف اتمع 
،وأصبح هلا شأا يف احلياة وهيأت األسباب الكثرية للمرأة العربية أن تعي دورها 
يف اتمع مبا تلقته على مقاعد الدراسة ومبا قرأته من كتب ومبا وصلها من أفكار 

،فثارت اجتماعيا وبدأت ترفض العادات والتقاليد والزواج التقليدي  ربغمن ال
واجتهت للعمل واالستقالل املادي وثارت اقتصاديا وانتقلت من العمل يف امليادين 

ولكنها .. اهلامشية كاألعمال الكتابية واخلدمات وصارت طبيبة ومعلمة وصيدالنية 
لتقليدي احملدود فانقادت كثريا ظلت داخل جمتمع يفضل عمل املرأة ضمن اال ا

  .للعادات والتقاليد ومتردت أخريات
إن التطور الذي حدث يف احلياة السياسية واالجتماعية وما رافقه من تطور يف   

احلياة التعليمية والثقافية وحماولة التمرد على األوضاع التقليدية السائدة قد انعكس 
آثار ذلك التطور على األدب النسوي  يف اإلنتاج األديب والثقايف للمرأة وظهرت

  .شعرا ونثرا
وحاولت املرأة الكاتبة البحث يف حترر األنثى، وحسمت تصورها عن     

مفهوم حرية املرأة عرب مناذج نسوية متعددة ،حاولت من خالهلن اإلشارة إىل 
لها إن الكتابة عند املرأة املثقفة عامل رئيس يف جع" الطريق املوصلة إىل هذه احلرية 

أكثر حتررا من النساء األخريات، فهي عن طريق الكتابة امتلكت قوة التعبري عن 
نفسها حبرية نسبية، كما قدمت رؤية للرجل واحلياة والكون، رؤية مشبعة بالتوق 
إىل احلرية الكاملة والثقة باملرأة وتصرفاا وبناء عاملها االجتماعي املتعادل مع 



 2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

185 
  

إاء سطوة تاريخ مديد من الوصاية واألبوية ساعية من خالل ذلك .. الرجل 
  .1"والسلطوية 

 –حسب طرح الكاتبة العربية  –إال أن مفهوم حرية املرأة كثريا ما بدا     
فكثريا ما يتم طرح واقع مترد يقتضي الرفض والتجاوز، فتسارع الكاتبة " ضبابيا 

ادر هذه الكاتبة إىل إىل تقدمي بدائل ما تلبث أن تثبت أا غري مقنعة ومن هنا تب
وحنن هنا ، 2"التخلي عن مطالبها ومشاريعها البديلة بعد جتربة حافلة بالفشل 

  .نتحدث عن كاتبات اخلمسينات وحىت منتصف الستينات
كما قدمت الكاتبات أمناطا وصورا نسائية مل توجد يف رواية الرجال،     

أة يف روايتها فوجهت هلا فهزت الذائقة األدبية اليت احتجت على غلبة موضوع املر
مة تضخم الذات والفردية وأثارت ضدها الفئات االجتماعية اليت احتجت على 
منط البطلة املتمردة أو اخلارجة على األعراف، أو على توظيف عنصر الشتائم يف 

  .النص الروائي ،فوجهت هلا مة اإلباحية والالأخالقية 
سوية جزءا من اخلطاب العام والذي مال يف كما كان خطاب املرأة يف الرواية الن  

أغلبه إىل رصد التشويه واخللل املاثل يف بنية اتمع ،وإضاءة  مالمح اغتراب الذات  
وبذلك اتسقت اهتمامات الرواية النسوية  –يف هذا اتمع  –األنثوية  خباصة 

كرواية  –ها يف جممل –وانشغاالا مع الطابع األساسي الذي ميز الرواية العربية 
اعتراض وانتقاد، وإعادة قراءة لتراجع الذات، واستنهاض لقواها الفاعلة، وذاكرا 

  . 3احلضارية
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  :الكتابة الروائية النسوية واجتاهاا 
أما فيما يتعلق مبسرية الكتابة الروائية النسائية العربية، فاملالحظ أا     

ية التعليمية حىت فترة متأخرة من استمرت حمافظة على أسلوبية الروايات التارخي
منتصف القرن العشرين، ومل تبدأ مسامهتها يف الرواية الرومانسية إال حبلول 
اخلمسينات، وهي فترة شهدت تنوعا بني الرواية الرومانسية االجتماعية والرواية 
الوجودية، يف حني كانت رواية الكاتب الرجل قد قدمت تيارات متنوعة من 

  .لواقعي، األمر الذي عكس تباينا بني املسريتنيالرومانسية وا
وقد متيزت الرواية الرومانسية اليت كتبتها املرأة خاصة، بضعف واضح يف     

بينتها الفنية فغالبا ما اعتمدت املبالغات واملصادفات لصنع احلدث الروائي 
حس وتطويره، وانتهت اية سعيدة بالنسبة للبطلة اليت اختارت ما ميليه عليها 

الواجب االجتماعي،فَضحت من أجل اآلخرين يف سبيل إسعادهم أو من أجل ما 
  .تصورت أنه الواجب

كما انشق عن الرواية الرومانسية االجتماعية اجتاه ثوري خيتلف عن االجتاه     
األول املسامل يف كونه قدم صورة للمرأة الثائرة والغاضبة على أوضاعها، الرافضة 

  .الراغبة يف حتقيق توازن جديد ال يقمع حريتها، فتنجح أو ختيبللزيف االجتماعي 
أما بطالت الرواية الوجودية يفصحن أكثر من غريهن عن النموذج     

الغاضب الالمنتمي ويشاركن مع البطالت األخريات يف أن رفضهن وغضبهن ليس 
وح ضد رجل بعينه، وإمنا ضد صيغ اجتماعية ختلق أمناطا من العالقات تثقل الر

املتطلعة للحرية وختنقها، لتظهر بعدها الرواية الواقعية التسجيلية والنقدية ذات 
  .1املالمح االشتراكية 
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أما يف عقد التسعينات قدمت الروايات النسائية مناذج عديدة للرواية  
احلديثة، وإن استمرت التيارات السابقة بتنوعها، وقد سعت هذه الروايات اجلديدة 

القات االجتماعية القائمة واإلسهام يف خلق عالقات جديدة كوا للتعبري عن الع
تصدر عن وعي مجايل، يتخطى حدود الوعي السائد  ويتجاوزه إىل آفاق جديدة ، 

هلذا فإن مهمة الرواية احلديثة ليست يف خطاا الوعظي واإلرشادي والتعليمي بل " 
ومن خالل هذا الكشف يف متثلها وجتسيدها رؤية فنية كاشفة لعالقات خفية، 

اجلديد تتولد املتعة والتشويق واجلاذبية، كما أا تم بالثابت والباطن واجلوهري 
  .1"أكثر من اهتمامها باملؤقت والعرضي والطارئ والسطحي واهلامشي

لقد حاولت بعض الكاتبات االنطالق من املفاهيم اإلنسانية بغض النظر     
ملرأة تقتضي أن تتعلم وتبين الوطن ، فعليها أن عن جنسها ، فإذا كانت إنسانية ا

تفعل ذلك دون التنكر لألنوثة  ولإلجناب ،ألما ركنان هامان يف تكوين املرأة ال 
  .يتعارضان ـ من حيث املبدأ ـ مع األركان األخرى ، بل يتماشيان ويندجمان معا

ئدة ، فعلى فاملشكلة ال تكمن يف األنوثة، بل بنظم اجتماعية واقتصادية سا    
املرأة املثقفة أن متتلك وعيا وإدراكا عميقني للتأثري يف بنات جنسها، وانتشاهلن من 
بئر العدم الذي يغرقن فيه وهذا ال يتم باالزدراء واالستخفاف والتعايل ووضع 
احلواجز، بل بالتفهم واالستيعاب واالقتراب منهن الجناز التأثري الذي لن يكون 

اإليقاع ضمن شروط جمتمع متخلف يتمسك بالتقاليد متسكا  فالتطور بطيء"سريعا 
  2."يفوق متسكه بالدين

ومع مرور الزمن و تراكم التجربة ومع املتغريات ،بدأت الرواية النسوية     
تقترب يف معاجلتها ملوضوع املرأة من ردم ثنائية الرجل واملرأة، وأخذت تنظر نظرة 
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ة املرأة حبرية أوسع وأمشل وهي حرية اتمع أكثر مشولية وهدوءا ونضجا تربط حري
، كما يف روايات سحر خليفة على سبيل املثال ، وأخذنا نلتقي بأعمال نسوية 
ختلت عن ضبابية الرؤية حلرية املرأة ، فطرحت رؤية صحيحة معافاة ترى العمل 

  .حجر الزاوية يف حياة املرأة ال ميكن التخلي عنه أيا كان السبب
لتطور يف مفهوم حرية املرأة وربطها حبرية اتمع، باإلضافة إىل إن هذا ا    

استيعاب الوضع العام الذي تعيشه املرأة جيعالن الدارس يعيد النظر بصحة النقد 
املوجه للرواية النسوية ويبني عدم ربط ظاهرة األعمال الروائية النسوية باتمع 

يما ميكن أن نسميه رواية الرجال، أما العامل هو احملور ف: "الذي نشأت فيه، فقد قيل
يف الرواية النسائية فاحملور هو الذات، وهلذا كانت قوة البناء هي املطلب الفين األول 
يف رواية يكتبها رجل أما الرواية اليت تكتبها امرأة فتستمد مجاليتها يف املقام األول 

  1".من غىن العواطف وزخم األحاسيس

د إىل الرواية النسوية يف أوربا أمريكا، فقد قيل إن وقد وجه شبيه هذا النق    
، فالرجال 2"حمدودة منذ نشأا فهي تنغلق على املشاكل الشخصية"الرواية النسوية

يكتبون عن االغتراب بينما تكتب النساء عن العالقات وكتابتهن صغرية ذاتية 
  .وشخصية عاجزة عن االرتباط باآلخر

ألوروبية قد أثبتت عكس هذه الرؤية وإذا كانت الرواية النسوية ا 
واستطاعت جماراة الكاتب الرجل يف تطرقها جلميع املواضيع اليت ترتبط باتمع 
،كذلك الكاتبة العربية اتسعت دائرة معرفتها عن ذي قبل، فلم تعد ملتصقة بالذات 
فقط بل انفتحت على العامل الكبري، حتاوره وتعيش منصهرة يف بوتقته  حمترقة يف 

  .آالمه ومشاركة يف صياغة حاضره 
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لقد استجابت الروائية العربية للمنعطفات اهلامة يف الواقع العريب،     
وملتغرياته السريعة فالتحمت به وخرجت من التقوقع داخل الذات النسوية، وبدأت 
الرواية تتجه حنو النضج الفكري والفين، مما حدا بالنقد إىل تغيري بعض زوايا رؤيته 

ة النسوية، فقد أشار سيد حامد النساج إىل أن املرأة الكاتبة انطلقت تعرب عن للرواي
موقفها مع أحداث احلياة اليت جتري من حوهلا، ومل تعد منكفئة على مهومها 

  1.اخلاصة 
إن : "وقبله بسنوات حتدث شكري عياد عن جيل الكاتبات الشابات فقال

مزاجنا وتارخينا وظروفنا االجتماعية إنتاجهن يف مجلته نتاج عريب أصيل ينتمي إىل 
اخلاصة ،إنه تعبري عن الفتاة العربية اليت بدأت تعيش منذ بضع سنوات فقط يف 
ظروف تكاد تشبه الظروف اليت يعيش فيها الفىت ، فهي تتعلم لتعمل، وتعمل 

وهذا ...لتعيش، وتصرب على شظف احلياة، وحتلم باملستقبل كما يصرب الفىت وحيلم 
جلديد من الفتيات يسري حنو النضج يف فترة تتغري فيها معامل اتمع القدمي اجليل ا

كله، وينظر الناس مجيعا رجاال ونساء، شيبا وشبابا ينظرون إىل املستقبل يف هلفة 
  2.."وترقب

إذا لقد بدأت الرواية النسوية بعد النكسة وخاصة يف السبعينات وما     
بعض األعمال تنال اعتراف النقاد تالها، تتخفف من عبء األنا وبدأت 

وتقديرهم، صحيح أن املوضوع الرئيسي مازال املرأة، إال أن الكاتبة مل تعد تطلق 
احتجاجها صرخات حادة، وتتخذ موقفا متشنجا بل اجتهت إىل حتليل الواقع الذي 
يعيش فيه كل من املرأة والرجل، وربطت مهومها الفردية باهلموم العامة دون أن 

  .ضطهاد الرجل هلا ومطالبتها إياه باالعتراف بإنسانيتها وحقوقهاتنسى ا

                                                
 
 



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

190 
 

الشك أن الساحة الروائية العربية حتتل بعض أركاا كاتبات متميزات     
استطعن أن يقدمن إضافات هامة إىل الرواية العربية، أديبات امتلكن املوهبة والثقافة 

 إنتاج أدب يلتحم بالواقع، واجلرأة والصرب والرغبة الصادقة اجلادة واملخلصة يف
يقدح شرارته ويشعله ثورة، دون أن يتحول إىل رماد، بل إىل شعلة مضيئة تنري 
الدرب ومتتع  الفكر وتسعد الروح، أديبات امتلكن النضج وسعني إليه، فاكتوت 
نفوسهن يف سبيله وأحرقن صفحات كثرية يف التدريب واملمارسة وقول ما يفيض 

النفس، هؤالء األديبات كأحالم مستغامني وسحر خليفة  به الفكر وتطفح به
وغريهن قدمن أعماال أصيلة ترقى إىل .. وحنان الشيخ ومحيدة نعنع وخناثة بنونة

مستوى األدب الرفيع ،هذا األدب الذي ال يصح أن نلحق به تسمية متيزه جبنس 
  .من كتبه بل باحلامل الفكري والفين له

متالزمان يف أي عمل فين، فال يأيت أحدمها إن النضج الفين والفكري     
دون اآلخر، وهذا ما نلمسه يف الروايات النسوية، فهناك نسبة ضئيلة من الروايات 
تعاين من الضعف الفكري وأحادية الرؤية وضبابيتها،إن مل نقل غياا يف بعض 
األحيان وبالتايل تعاين الضعف الفين هذا الضعف نلقاه يف رسم الشخصيات 

وير البيئة  واللغة واحلوار وهناك أعمال كثرية من الصعب أن نطلق عليها اسم وتص
رواية إن زناها مبيزان النقد الروائي، ولكنها تبقى حماوالت روائية على النقد أن 

  .يشجعها 
فإذا ما وجهنا النظر مثال يف الرواية النسوية اخلليجية، فسنرى أن معظم     

عثرات ومازلنا نلتقي فيها باالفتعال، واملغامرات الروايات مازالت تعاين من ال
والصدف واملبالغات والضعف اللغوي وخماطبة القارئ وتوجيهه لالنتقال من حدث 
إىل آخر لضعف الروابط واألحداث  وهذا يرجع إىل الواقع الذي تعيشه األديبات 
 وما مييزه من شدة وصرامة وحجر على كتابات وإبداع  املرأة، وكل ذلك ال
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يساعد الكاتبة على اإلطالع على اجلديد وال على اإلبداع واالبتكار إال من كان 
هلا احلظ وخرجت من هذا اتمع ودرست باخلارج واطلعت على آداب األمم 

  .األخرى 
وما خنلص إليه مما تقدم يف هذا العنصر أن الرواية النسوية العربية، بعد     

رن املاضي وبداية القرن احلايل، عانت ما يقرب مرحلة البدايات األوىل يف اية الق
من نصف قرن من صعوبات مجة ومتنوعة املصادر، وقد محلت أول ما محلته هم 
املرأة وطالبت حبريتها يف ظل واقع متسلط، وبعد النكسة وبالتحديد يف السبعينات 

طين، انفتحت على اتمع العريب بغىن مشاكله وتعقدها وتشابكها ومحلت اهلم الو
وبدت بعض الروايات ناضجة فنيا وشاركت مشاركة نشطة يف حتديث الرواية 
العربية ووضعها يف قالب فين يستجيب ملنجزات الرواية احلديثة دون أن تنقطع عن 

  . الواقع العريب الذي هو املشروع األول لكل كتابة جادة
  :اهلوامش

،  1996تمع ، األهلي للطباعة والنشر ، دمشق ، عربية يف الدين والأنظر عودات حسني ، املرأة ا  -1
  .72ص 

2- Maltin.M,  the psychology of women, 3rded , New York : HARCOURL-
BACE COLLEGE PUBLISHERS p 31-45. 

 15،1998أنظر حداد يامسني ، الصورة النمطية للجنسني ، مضامينها وأبعادها،جملة دراسات،ع -3
  .45- 7،ص

4- Beauvoir simonde , the second sex reprint of the 1953ed published by knopt 
, new York  p 20.  

نزيه أبو نضال، الشرط االجتماعي وقصور الوعي يف الرواية النسوية العربية، يف خصوصية اإلبداع،  - 5
  .215ص، 1997عمان، وزارة الثقافة

6 - 135-130، ص 29لة الثقافية ، عأنظر صاحل محارنة ، غالب هلسا واملرأة ، ا. 
  . 56، ص  2000علي القريشي ، نص املرأة من احلكاية إىل التأويل ، املدى ، دمشق ،  - 7

8- Woolf Virginia, A room of one’s own, (HARMONDSWORT IH, 
PENEGUIN, 1945) 1929, p35.  

 .57، ص 1996ريب، الدار البيضاء، املغرب،ـ عبد اهللا الغذامي ، املرأة واللغة، املركز الثقايف الع  9
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 . 2ـ عائشة عبد الرمحن ، بنت الشاطئ ، الشاعرة العربية املعاصرة ،  ص10
  .09ـ كورنيليا اخلالد ، املرأة العربية اإلبداع النسائي ، النظريات النسوية ، ص  11

12 Spender  DALES , MAN MADE LANGUAGE , PANDORA PRESS , 
LONDON 1980 , p 53.  

13   OStrike ALICIA , writing LIKE A WOMAN , university of Michigan 
press,  ANNARBOR  1991 , p 11. 

  . 190عبد اهللا الغذامي ، املرأة واللغة ، ص  -  14
 .98-97، ص 1992إميان القاضي ،الرواية النسوية يف بالد الشام ،دار األهايل، دمشق، -  15
  .99نفسه ، صأنظر املرجع  – 16
 11املرجع نفسه، ص  – 17
شكري عزيز املاضي ، الرواية العربية يف فلسطني واألردن يف القرن العشرين ،دار الشروق،األردن، ـ 18

  .35ص. 2003
 .35، 1993،ع مارس،11جورج طرابيشي ،األدب من الداخل، جملة اآلداب ، السنة -19
  .36املرجع نفسه ،ص  -20
  .124ص،34،1985الرواية النسوية الفرنسية، الفكر العريب املعاصر، بريوت،ع كارمن البستاين -  21
  .85، ص 1997ـ  سيد حامد النساج، بانوراما الرواية العربية احلديثة ،دار التراث ،القاهرة،22
  .272،ص  1967شكري عياد، جتارب يف النقد واألدب، دار الكتاب العريب، القاهرة ،ط ، -23
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  أنظمة تقييم األداء كأداة لتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية
 ------  

  اجلزائر -جامعة األغواط  -األستاذ نوري حممد 
  مقدمة 

سائل لقد أصبح االهتمام بالعنصر البشري يف املنظمات احلديثة من بني امل
اليت نالت القسط الوافر من  اهتمام الباحثني و اخلرباء يف جمال إدارة املوارد البشرية 
على وجه اخلصوص و ذلك انطالقاً من قناعتهم باملكانة اليت حيتلها العنصر البشري 

فالفاعلية، و . داخل املنظمة ، كونه يعترب احملرك و احملور األساسي للعملية اإلنتاجية
داف أي منظمة ، تتوقف على مدى حتقيق االستقطاب واالختيار هي أمسى أه

لذلك فإن إدارة . 1األفضل لألفراد و تنميتهم قصد توجيههم حنو األداء األفضل
املوارد البشرية و هي أحد األنظمة الفرعية ضمن النظام الكلي املتمثل يف املنظمة ، 

ب و اختيار و تعيني و تنمية حتتل مكانة إستراتيجية باعتبارها املسؤولة عن استقطا
املورد البشري و قياس أدائه و من مث توجيهه ، و هي عمليات معقدة و مترابطة 
تتطلب من القائمني عليها احلرص و اليقظة الدائمني ألجل الوصول إىل الكفاءة يف 

   .األداء

وانطالقاً من األمهية القصوى للعنصر البشري يف املنظمات احلديثة ، فإن 
املوارد البشرية باعتبارها أحد األطراف التنظيمية الفاعلة حتتل مكانة بارزة و  إدارة

مستوى قيادي ميكن من خالل أنظمتها توجيه سلوك األفراد العاملني ا حنو حتقيق 
األهداف اإلستراتيجية اليت وجدت من أجلها املنظمة ، خاصةً و حنن نشهد اليوم 

مات للحصول على مكانة متميزة و دائمة داخل تنافساً  شديداً  بني خمتلف املنظ
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األسواق و التقرب أكثر من املستهلك و الظفر برضاه و والئه ، و هي أمسى 
  .غايات املنظمات احلديثة الساعية إىل التميز و النمو و االستقرار

فاملؤسسات االقتصادية ، بوصفها أحد أشكال التنظيم ، تعترب املورد 
لتحقيق أهدافها و ذلك من خالل تنفيذ اخلطط و الربامج  البشري العنصر األساسي

اليت تعرب عن إستراتيجية املؤسسة و غاياا عن طريق تفكيك األهداف العامة إىل 
أهداف جزئية أو فرعية و إدماجها يف جمموعة من املهام اليت يلتزم بتنفيذها العاملني 

بعد قياس و معرفة مستويات  يف املؤسسة  و يف كل املستويات ، و هذا ال يربز إال
  2 .األداء

  
ً  على هذه املؤسسات أن تعتمد الطريقة أو   وبالتايل ، أصبح لزاما

األسلوب املناسب للكشف عن مستويات األداء لدى األفراد و تقومي درجة 
اندماجهم يف املنظمة و تنفيذهم للمهام و قيامهم باملسؤوليات املنوطة م ،  و هذا 

بضبط و إعداد اخلطط و الربامج اليت ستكون قاعدة معلومات ما يسمح كذلك 
ميكن بواسطتها تقومي  و حتديث باقي األنظمة الفرعية األخرى كالتوظيف و 
األجور و احلوافز و االتصال باإلضافة لنمط القيادة الذي ستعتمده القمة 

ل فه).املدير و اإلطارات املسرية(  le sommet stratégiqueاإلستراتيجية 
يف  -عموماً  و اجلزائرية على وجه اخلصوص - تعتمد اليوم املؤسسات االقتصادية 

رسم خطط و برامج تنمية مواردها البشرية على خمرجات نظام تقييم األداء ؟ 
ً  من  سنحاول يف هذه الدراسة اإلجابة  على هذا التساؤل العام و ذلك إنطالقا

  .   دة يف املتغريات هذا التساؤلتوضيح و قياس الترابطات و العالقات املوجو

  : le cadre conceptuelاإلطار املفاهيمي : أوال 
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قبل التطرق إىل توضيح  أمهية أنظمة تقييم األداء و األساليب املتبعة يف 
تنمية املوارد البشرية داخل املؤسسات االقتصادية على وجه اخلصوص ، يتعني علينا 

فاهيم الرئيسية اليت جاءت ا هذه الدراسة ، و بدايةً  حتديد اإلطار الذي يضم امل
هو ما يعرف باإلطار املفاهيمي الذي يعترب اال الذي تنحصر بداخله جمموعة 
األفكار و التصورات املتعلقة باملوضوع و الذي سيكون مبثابة املوجه األساسي 

  .يدانيةلباحث من الناحية النظرية و حىت اإلمربيقية إذا كان البحث حمل دراسة م

  : مفهوم املؤسسة االقتصادية  1-1
تعددت التعاريف اليت أعطيت للمؤسسة االقتصادية ، و هذا حسب 
جماالت اختصاص و اهتمام الباحثني       و كذلك حسب األطر النظرية اليت 
عاجلت مكانة و دور املؤسسة االقتصادية يف احلياة االقتصادية و االجتماعية ألفراد 

  .اتمع
ملية وصف مؤسسة اقتصادية معينة ميكن أن يتم بسهولة و ذلك لو أخذنا إن ع

مؤسسة زراعية،صناعية أو جتارية أو خدماتية ، و قد : حالة حقيقية منفردة مثل 
، لكن حصر كل أنواع املؤسسة و فروعها ...تكون مؤسسة عامة   أو خاصة

ن الصعوبة مبكان، االقتصادية و أحجامها و أهدافها املختلفة يف تعريف واحد م
  :نظراً  لألسباب التالية 

  التطور املستمر الذي تعرفه املؤسسة االقتصادية يف طرق تنظيمها و
  .أشكاهلا القانونية منذ ظهورها

 اتساع نشاط املؤسسة االقتصادية. 
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  اختالف االجتاهات االقتصادية و اإليديولوجية، حيث يربر جلياً عند
و نظرم للمؤسسة و االقتصاديني    االقتصاديني االشتراكيني     

  3 .الرأمساليني يف إعطاء تعريفات خمتلفة عما سبق
شكل إنتاج بواسطته و : " املؤسسة بأا  (françois Perroux)يعرف بريو 

تدمج أسعار خمتلف عوامل اإلنتاج املقدمة من  (patrimoine)ضمن نفس الذمة 
بيع سلعة أو خدمات يف السوق ،  طرف أعوان متميزين عن مالك املؤسسة دف

  4". من أجل احلصول على دخل نقدي ينتج عن الفرق بني سلسلتني من األسعار
نظام اجتماعي نسيب، و إطار تنسيقي عقالين، " و تعرف كذلك على أا 

بني أنشطة جمموعة من الناس تربطهم عالقات مترابطة و متداخلة، يتجهون حنو 
م عالقام يكلية حمددة ، يف وحدات إدارية وظيفية حتقيق أهداف مشتركة و تنظ

  ."ذات خطوط حمددة السلطة و املسؤولية
و منه نستطيع أن نقول أن املؤسسة االقتصادية هي نسق اجتماعي حمدد 

  .اهليكل يتفاعل بداخله ديناميكياً  جمموعة من الفاعلني لغرض حتقيق هدف معني
  :مفهوم املوارد البشرية  1-2

املوارد البشرية تلك اجلموع من األفراد املؤهلني ذوي املهارات و يقصد ب
القدرات املناسبة ألنواع معينة من األعمال و الراغبني يف أداء تلك األعمال حبماس 

: و اقتناع ، من ذلك نتعرف إىل صفتني أساسيتني يف تركيب املوارد البشرية مها 
  ".على أداء األعمالصفة القدرة على أداء األعمال و  صفة الرغبة 

جمموعات األفراد " كما يعرف حسني إبراهيم بلوط املوارد البشرية على أا 
املشاركة يف رسم أهداف        و سياسات و نشاطات و إجنازات األعمال اليت 

  :تقوم ا املؤسسات و تقسم هذه املوارد إىل مخسة جمموعات 
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  .املوارد االحترافية -
 .املوارد القيادية -
 .وارد اإلشرافيةامل -
 .باقي املوارد املشاركة -
  5". االحتادات العمالية  -

 :مفهوم تنمية املوارد البشرية  1-3

 املعرفة مستويات يف تغيري« : أا  على البشرية، املوارد تنمية تعرف
 واالستعدادات وامليول والقدرات واالجتاهات والقيم واملهارات واالهتمامات

  6.»اتمع  ة بأبناءاخلاص واخلربات واملعارف
 املوارد تنمية مفهوم يشمل ال «بأنه  جليب الرزاق عبد علي ويرى 

 النمو لتعزيز الالزمة البشرية واالجتاهات والقدرات تنمية املهارات البشرية
 يضم أوسع نطاقا أيضا يشمل بل فقط، العمل والكفاءة وإنتاجية االقتصادي

 االنفتاح أو للمواطن   الضرورية ئص الفكريةكاخلصا والثقافية االجتماعية العناصر
 الرخاء من املزيد أفضل و حتقيق حياة يعيش أن الفرد متكن واليت الفكري،

  7.» االجتماعي

و يف هذا اإلطار ، سوف نركز اهتمامنا على التدريب و الترقية بوصفهما 
 دتوج عمليتني أساسيتني يف تنمية املوارد البشرية بالنسبة للمنظمة ، حيث

 أفرادها إىل أداء مستوى رفع أجل من الفعالة الوسيلتني اآللية هاتني يف املنظمات
 احلديث تقدمي و التجديد و اإلبداع حتقيق على قادرة وجعلها املستويات، أعلى
  .بتوقعام وتفي زبائنها ورغبات تليب حاجات اليت العالية، اجلودة ذي
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  :مفهوم تقييم أداء املوارد البشرية  1-4
 و لعملهم العاملني أداء حتليل و يشري مفهوم تقييم األداء إىل دراسة

 و جناحهم مدى على للحكم و ذلك  العمل تصرفام أثناء و مالحظة سلوكهم
 النمو و إمكانيات على للحكم وأيضا بأعماهلم احلالية، القيام كفاءم يف مستوى
  8.ترقيته لوظيفة أخرى أو أكرب، ملسؤوليات حتمله و املستقبل يف للفرد التقدم

كما تعرف أا عملية إدارية دورية هدفها قياس نقاط القوة و الضعف يف 
اجلهود اليت يبذهلا الفرد  و السلوكيات اليت ميارسها يف موقف معني و يف حتقيق 

 هدف معني خططت له املنظمة مسبقا

يانات أما من الناحية العملية فهي عملية يتم مبوجبها احلصول على الب
الكمية و الكيفية قصد معرفة مستويات أداء الفرد مقارنةً  باملعايري احملددة سلفاً  من 
طرف املشرفني على اإلدارة و تكون على أساس مقابلة مباشرة جيريها كل مسؤول 

  .مع األفراد التابعني له تنظيمياً  و تكون عادةً  سنوياً 

  :ملوارد البشرية أمهية و أهداف نظام تقييم أداء ا: ثانياً 
يشكل نظام تقييم األداء منظومة من املعلومات و البيانات اليت تستخدمها 
إدارة املوارد البشرية يف تفعيل رقابة و توجيه و صيانة العنصر البشري و يضم 
كذلك جمموعة من املعطيات الكمية و الكيفية  اخلاصة مبستوى أداء األفراد و 

ات داخل املؤسسة  و مستويات التنسيق بني أساليب العمل و طبيعة العالق
هذه القاعدة من املعلومات .  9اموعات و منط االتصال املهيمن داخل املؤسسة 

خمرجات نظام تقييم األداء ، ستسمح  للقائمني على إدارة  -نظرياً  –باعتبارها 
التابعة  املوارد البشرية بتحديد طبيعة املدخالت اليت ستغذي باقي األنظمة الفرعية
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هلذه اإلدارة مبجموعة من املعطيات اليت تقترب من الواقع ، كوا نواتج موضوعية 
  .لنظام تقييم األداء و تغذيته العكسية

  :أمهية نظام تقييم أداء املوارد البشرية  2-1
تعترب عملية تقييم األداء إحدى سياسات إدارة اإلفراد و اليت ال غىن عنها نظرا 

يت تعود من وراء تطبيقها على أسس سليمة تتوافر فيها املوضوعية ألمهيتها ، و ال
  :قدر اإلمكان ، وتتمثل هذه األمهية فيما يلي

إشعار العاملني مبسؤوليتهم ، فعندما يشعر الفرد أن نشاطه و أداءه يف  -
العمل هو موضع تقييم من قبل رؤسائه املباشرين ، و أن نتائج هذا التقييم سيترتب 

قرارات هامة تؤثر على مستقبله يف العمل فانه سوف يشعر مبسؤوليته   عليها اختاذ
اجتاه نفسه  و العمل معا، و سوف يبذل معظم جهده و طاقته اليت ميتلكها لتأدية 
عمله على أحسن وجه لكسب رضا رؤسائه ، إضافة لكون عملية التقييم تعد 

خدامها أسلوبا وسيلة لضمان عدالة املعاملة ، حيث تضمن اإلدارة عند است
موضوعيا لتقييم األداء، أن ينال الفرد ما يستحقه من ترقية أو عالوة أو مكافأة 
على أساس جهده و كفاءته يف العمل كما تضمن اإلدارة معاملة عادلة و متساوية  
لكافة العاملني ، كما أن تقييم العاملني يقلل من إغفال كفاءة العاملني من ذوي 

  10.ملون دون ضجيج  و بصمتالكفاءات و الذين يع
يضمن تقييم األداء حتقيق عدالة املعاملة بني مجيع العاملني يف املنظمة ، بوجود   -

نظام تقييم عادل  و موضوعي قائم على أساس من التخطيط السليم و القواعد 
التنظيمية املوضوعية ، حيث يضمن أن كل فرد ينال ما يستحقه من املزايا الوظيفية 

نشاطه املبذول يف عمله ، و هذا ما يضمن أن  كل من يعمل  يف   وفق جهده و
هذا إىل جانب أن التقييم .املنظمة يلقى نفس معاملة اآلخرين دون ختري أو متييز 
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يضمن عدم إغفال كفاءة  و نشاط أي فرد من ذوي الكفاءات العالية الذين 
 11.يعملون بصمت

للمنشاة يف كوا حتافظ على  كما ميكن جتسيد أمهية تقييم األداء بالنسبة
توازا من خالل احلصول على رضا العاملني ، و بالتايل احلصول على أكرب منافع 

نقل و ( من أعماهلم لديها ، فاملنتجات ستكون جيدة و التعامل يف هذه املنتجات 
سيكون جيدا مما ينعكس على الرحبية اليت ستكون يف ) توزيع و حتصيل لإليرادات 

توياا و حتصيل على رضا املستهلكني ملنتجاا فيستمرون يف التعامل مع أعلى مس
املنشأة بل و ينصحون غريهم بالتعامل مع املنشأة اليت أرضتهم و بذلك يكون 
للمنشأة سوقا مستقرة ووالء كبري من قبل عمالئها و تتحسن عالقة املنشأة مع 

زرع مفاهيم اجيابية للتنافس املثمر  املنافسني هلا فتقل بذلك تأثريات املنافسة بل يتم
  .بني املنشأة و منافسيها 

وينبغي على اجلميع إدراك أمهية تقارير األداء الوظيفي باعتبارها احد املعايري اليت يتم 
ا اختيار أفضل العناصر لشغل الوظيفة واليت يتجدد منوها واستمرار تطورها مبدى 

ادها بعناصر ال تتوفر فيها الكفاءة واجلدارة ما تلحقه التقارير غري املوضوعية بإمد
لشغلها واليت جتد نفسها بني ليلة وضحاها على قمة سلم املنافسة  وجيدر بنا يف هذا 

  :12املقام أن نستعرض معا أمهية الرتاهة يف تقومي األداء الوظيفي على النحو التايل 
 معيار لتحديد كفاءة املوظف و إنتاجيته خالل السنة.  
 ة اليت تعتمد عليها اإلدارة للمفاضلة بني العاملني على أساس الكفاءة واجلدارة الوسيل  
 معاجلة أوجه القصور يف األداء و اقتراحات املديرين بكيفية معاجلتها.  
 مدى كفاءة املسؤولني يف تقومي األداء ملرؤوسيهم.  
 متوضيح تصورات املسؤولني لتطور أداء من يتولون إدار.  
  التقييم و االختيار لشغل الوظائف األعلىتعد احد وسائل.  
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حيث ) املقابلة(كما تتمثل أمهية تقييم األداء من خالل عملية التغذية العكسية 
تتم التغذية العكسية من خالل جلسات تنقل عربها نتائج عملية تقييم األداء 
وتوضيح نقاط القوة والضعف لدى العامل أو املوظف وذلك بغرض تقوميه حنو 

 .صحيحمسار 
إن عملية تقييم األداء ،تعترب أيضاً ، مبثابة اختيار احلكم على مدى سالمة وجناح 
الطرق املستخدمة يف اختيار وتدريب العاملني مبا يشري إليه مستوى تقييم األداء فإذا 
دلت تقديرات الكفاءة على معدالت مرتفعة ، بابتعاد العوامل املؤثرة األخرى يعترب 

إىل جانب .وصحة األسلوب املتبع الختيار العاملني و تعيينهم  دليال على سالمة 
تقييم الربامج التدريبية  ومعرفة مدى استفادة العاملني منها، وذلك لتحديد الثغرات 

  .13و العمل على تالفها يف املناهج والربامج التدريبية املنوط تنفيذها مستقبال 
  :أهداف نظام تقييم أداء املوارد البشرية  2-2

إن عملية تقييم األداء هي عملية نظمية دف إىل حتقيق العدالة و املساواة 
الداخلية يف دفع التعويضات املالية ، و يقصد بالعدالة الداخلية هنا حتقيق اإلنصاف 
و املساواة يف دفع التعويضات املالية جلميع العاملني يف املنظمة فقط ، ألن هناك 

ىل أن التعويضات اليت تدفع للعاملني يف املنظمة ، مساواة و عدالة خارجية تشري إ
جيب أن تكون معادلة ملا تدفعه املنظمات األخرى املنافسة و املشاة للعاملني فيها 

إضافة إىل كون تقييم األداء ميثل أساسا موضوعيا و فاعال يف . من تعويضات
  14 :ااالت التالية

 التقييم أن قصور أداء بعض العاملني إذا أوضحت نتائج : ختطيط املوارد البشرية
ال يرجع لقصور قدرام و مهارام بل يرجع لعدم انسجامها مع متطلبـات  

  .وظائفهم   و أم أصلح و أكثر فعالية يف وظائف أخرى 
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 إذ تبني أن قصور األداء و أمناط التعامل يرجع لنقص أو : تقومي سياسة االختيار
ملية االختيار، و هكذا ميكن إدراك هـذه  ضعف يف قدرا اغفل حتريها خالل ع

  .الثغرات و منع تكررها مستقبال
 إذ تبني أن نواحي قصور ترجع لعـدم  : تقومي سياسة التعيني و النقل اإلداري

 .تناسب قدرات ومهارات األفراد مع متطلبات وظائفهم
 إذ تبني أن نواحي القصور راجعة : رسم أو تقومي سياسة التدريب و التكوين

كفاءة أنشطة تدريبية ، مثل حتديد التدريبية أو تصميم الربامج أو الطـرق  إىل 
 .التدرب

 ا من : رسم أو تقومي سياسة األجور و احلوافزإذ تبني نواحي القصور ترجع أل
املعنويات و ضعف دوافع العمل بسبب قصور مستويات األجور و احلوافز عن 

تناسب مع معدالت التحسـن يف  مستوى اعباء األداء أو احلوافز املادية ككل 
 .أداء  و تعامل املوظف أو املوظفة

 من خالل ما يكشف عنه : ختطيط سياسات و برامج الترقية و التدرج الوظيفي
التقييم من مهارات قيادية و برامج الترقية و تنظيمية تؤهل أصحاا للنجـاح  

 .توى األعلىأعلى معنويا على نفس املستوى أو أعلى معنويا أو ماديا يف املس
    كشف ما قد يتواجد من قصور يف مهارات االتصال ، و بالتـايل مسـاعدة

املرؤوسني موضع التقييم يف التعرف على نقاط الضعف و جماالت التقـدم ، و  
 .  إمكانات تلقي األوىل و تعظيم الثانية

     تشخيص مشاكل األداء ، فعملية تقييم األداء باالستناد إىل مسـتويات
اء تكشف بوضوح عن نوع املشاكل اليت تعترض حسن أداء األفراد حمددة لألد

مبهارة و فعالية لوظائفه ، الشخص يساعد على احتياجات تدريبيـة و نـوع   
املعرفة و املهارات و القدرات اليت حيتاج إليها األفراد، للتغلب على املشـاكل  
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هلدف األداء و كذلك يكشف التشخيص عن مدى كفاءة األفراد ، إن أمهية ا
جعله لعملية التقييم تنطلق من معرفة األداء اجليد قبل تصنيف   تربز من خالل

  15 :األداء و معرفة ايته و يضاف إليه ما يلي 
  .القيام بعمليات ختطيط املوارد البشرية يف الشكل الصحيح يف املنظمات -
  .تقومي سياسة االختيار و االنتقاء -
  .و الترقية اإلدارية تقومي سياسة النقل و التعيني -
  .تقومي سياسية التدريب و التطوير -
  .تقومي سياسة احلوافز و األجور -
  .ختطيط سياسات و برامج الترقية و التدرج و املسار الوظيفي -

  :نظام تقييم األداء كأسلوب لتنمية املوارد البشرية : ثالثاً 
ء من بني األدوات تعترب العديد من املؤسسات االقتصادية نظام تقييم األدا

واآلليات اإلستراتيجية املتاحة لديها لرسم اخلطط و حتديد الربامج املتعلقة بتنمية 
املنح (املوارد البشرية ، أي كل ما خيص التكوين و الترقية و أساليب التحفيز املادية 

و املعنوية كالتقدير و إعطاء الفرصة للمشاركة يف ) والعالوات املرتبطة باألجر 
  .ذ القرارات و إبراز املكانة داخل جمموعة العملاختا

  : فعالية تطبيق أنظمة تقييم األداء باملؤسسة االقتصادية اجلزائرية 3-1
سعت املؤسسات االقتصادية الكربى على املستوى الوطين ، إىل حتيني أنظمة        

ضيات البيئة تقييم أداء مواردها البشرية لتتماشى مع متطلبات اإلدارة احلديثة و مقت
اخلارجية فيما يتعلق بتسيري املورد البشري و حتفيزه وتوجيهه حنو حتقيق األهداف 
ً  من اإلجراءات واللوائح قصد إبراز  التنظيمية ، فوضعت هذه املؤسسات مجلة

  .األمهية البالغة للعنصر البشري وإعطائه املكانة اليت يستحقها ضمن أصول املؤسسة
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نت إحدى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تسعى و ألجل هذا اهلدف ، كا
من خالل الدراسات اليت قامت ا بالتعاون مع مكاتب دراسات استشارية وطنية 

عن طريق ورشات و فرق عمل متعددة املهام )  Hydro-Quebec(و أجنبية 
équipes pluridisciplinaires    إعادة النظر يف : و اليت متثلت أهدافها أساساً يف

ظام تسيري االستقطاب الداخلي للموارد البشرية و تصميم نظام تسيري الكفاءات ن
Gestion des compétences  و إعادة تصميم نظام تقييم األداء و ربط معايريه

  .بإستراتيجية املؤسسة إىل جانب إعادة النظر يف نظام العالوات و املنح
س املدير العام هلذه ويتضح هذا االهتمام  يف الكلمة اليت ألقاها الرئي

: املؤسسة و اليت يشري فيها إىل إعادة االعتبار إىل دور املورد البشري، حيث يقول 
أصبح لزاماً علينا اليوم و حنن نشهد التغريات اهليكلية ملؤسستنا ، إعطاء املكانة " 

األساسية ملواردنا البشرية و ذلك ببعث الربامج اهلادفة لتنمية و صيانة طاقاتنا 
يف إنتاج القيمة املضافة  و تقييم مسامهتهابشرية و اكتشاف املهارات اجلديدة ال

    16 .....".ملؤسستنا و رفع التحدي يف بيئة متغرية باستمرار

هذه التوجهات كانت حمل دراسة ميدانية أجريت ذه املؤسسة  قصد 
املورد  معرفة واقع أنظمة تقييم األداء ومدى تطبيقها وأثرها يف جماالت تنمية

البشري و كذلك معرفة أهم املعوقات اليت حتول دون الوصول إىل األهداف 
ً  يف تطوير الكفاءات البشرية و تنميتها و  املرجوة منها و اليت تتلخص أساسا
توجيهها بالشكل الصحيح الذي يضمن تناسق كل الفاعلني و بالتايل حتقيق الثنائية 

 l’intérêt personnel auة الفائدة  اجلماعيةالفائدة أو األهداف الفردية يف خدم: 

service de l’intérêt général..  
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لقد مت التركيز يف هذه الدراسة على عاملني أساسيني و مها التدريب و 
الترقية ملا هلما من األثر املباشر على احلياة املهنية للعاملني ،حيث يؤكد جون ماري 

-formation "ترقية-تدريب"لثنائية ا" على أن    Jean Mari PERETTIبريييت 

promotion  و رهان يف نفس   تشكالن حتدي بالنسبة إلدارة املوارد البشرية
الوقت للوصول إىل مستويات تسمح هلا باختاذ القرارات املناسبة و الفعالة اليت 

  17".ختص املسار املهين للعنصر البشري

  ملؤسسة االقتصادية اجلزائرية التدريب والترقية كمخرجات لتقييم األداء با 3-2
تبنت هذه الدراسة فرضيتني أساسيتني متت صياغتهما على أساس اخلربة 
املهنية لصاحب البحث اليت مسحت له باالحتكاك الدائم بالفاعلني يف عملية تقييم 
األداء ، سواء من العاملني اخلاضعني للتقييم أو اإلطارات املكلفة ذه العملية ، 

طالع على بعض الدراسات السابقة باإلملام باجلوانب املهمة يف كما ساهم اال
  :املوضوع ، فكانت    صياغة هذه الفرضيتني على الشكل التايل 

  ).حمل الدراسة(تعتمد برامج التدريب على نتائج عملية تقييم األداء باملؤسسة االقتصادية  -
 ).حمل الدراسة(القتصادية ختضع عملية الترقية لنتائج عملية تقييم األداء باملؤسسة ا -

و انطالقاً من املعطيات امليدانية املتحصل عليها من خالل هذه الدراسة و 
ً  على متغريات الفرضيتني ، اتضح أن تطبيق  بعد إختبار املؤشرات األكثر داللة
إجراءات نظام تقييم األداء يف هذه املؤسسة مل ترقى إىل مستويات تنظيمية تسمح 

تنمية املورد البشري ، على (و خمرجاته ) معايري األداء(ت النظام بالربط بني مدخال
، حيث بينت النتائج فيما خيص مؤشر احلضور لعملية التقييم أن ) وجه اخلصوص

مل ) عينة البحث( 126من جمموع العمال املستجوبني البالغ عددهم  % 69,84
مؤشر غري صحي  ، و هو ما يشكل 18يتم إستدعائهم حلضور عملية تقييم أداءهم
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بالنسبة إلدارة هذه املؤسسة باعتبار أن مشاركة األفراد العاملني يف هذه العملية 
  .احليوية ستحرك كل العناصر املكونة لنظام تقييم األداء و يدفعه حنو حتقيق أهدافه

باعتباره أحد (كما خلصت هذه الدراسة كذلك ، فيما يتعلق بالتدريب 
على أنه ال يتم اختاذ نتائج تقييم األداء كقاعدة  )خمرجات نظام تقييم األداء

معلومات يتم االعتماد عليها يف إعداد برامج التدريب ،  حيث أظهرت بعض 
من املبحوثني أجابوا أنه ال عالقة للتدريب الذي  % 73,91النتائج اإلحصائية أن 

ى تطبيق و هو ما يوضح اخللل املوجود على مستو19تلقوه بالوظيفة اليت يشغلوا 
إجراءات التقييم و استغالل نتائجه كأداة علمية   و عملية توفر إلدارة املوارد 
البشرية املعلومات الكافية عن االحتياجات التدريبية و حالة املورد البشري داخل 

  . املنظمة و مستويات الكفاءة يف إجناز املهام مقارنةً  باألهداف املسطرة
ً  أن  من جهة أخرى ، تؤكد املعطيات اإلحصائية املتحصل عليها ميدانيا

االستفادة من الترقية يف املنظمة املذكورة ال ختضع لنتائج عملية تقييم أداء املورد 
البشري ، أي أن الترقية باعتبارها وسيلة لتنمية املورد البشري مل تأيت كأحد 

 45 خمرجات نظام تقييم األداء ،حيث أظهرت اجلداول اإلحصائية أنه من  بني
وهي الفئة (سنوات  5عامل يف املؤسسة حمل الدراسة الذين تقل أقدميتهم عن 

عامل مل يستفد و ال مرة من الترقية   29، يوجد ) األكثر شيوعاً  يف جمتمع البحث
   64,45 . 20أي ما ميثل نسبة 

من املبحوثني يرون أن عامل   % 57,14كذلك توصلت الدراسة إىل أن     
بيمنا يأيت يف املرتبة . عيار األساسي يف حتديد االستفادة من الترقيةاألقدمية هو امل

الذين أجابوا بأن العالقات الشخصية هي اليت حتدد  % 30,16الثانية و بنسبة 
  21 .طريقة االستفادة من الترقية السنوية
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انطالقاً  من جمموع هذه املعطيات و أخرى مت تأكيدها ميدانياً  ، توصلت 
أنه ال يوجد إرتباط مباشر بني نتائج عملية تقييم أداء املورد البشري  الدراسة إىل

 une،  و هو ما يشكل انقطاعاً  22ذه املؤسسة و برامج التدريب و الترقية ا 

rupture  حيث تبني أن تدخل بعض العوامل غري .يف السريورة العملية هلذا النظام
كذلك العالقات الشخصية أسهم يف املوضوعية ، كعامل األقدمية يف املؤسسة و 

النظام بأكمله ، و اليت تعيق  يفsituation de chaos  تكوين هذا الوضعية املبهمة 
اليت تساهم يف تأقلم نظام تقييم األداء مع بيئته  Feed backالتغذية العكسية 

 .التنظيمية

    : خاتـمة 

كن لنا القول أن من هذا املنطلق و اعتماداً  على نتائج هذا الدراسة ،  مي
العمومية على وجه –تنمية املورد البشري يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية 

يبقى رهني حسن استخدام األساليب العلمية اخلاصة بتقييم األداء و  - اخلصوص
تدريب القائمني عليه و التأكيد على وجوب إعطاء األولوية ملبدأ الكفاءة و 

صلحة املنظمة و الفرد العامل على حد سواء ، خاصةً   املردودية الفعلية  مبا خيدم م
و حنن نشهد يف عاملنا اليوم التنافس الرهيب من قبل املنظمات يف الظفر مبكانة 

من جهة .  متميزة لدى الزبائن و اختراق األسواق بشىت الوسائل املادية و املعنوية
باليقظة الدائمة و أخرى ، جدير بالقائمني على تسيري املوارد البشرية التحلي 

كأداة فعالة يف حتقيق االنسجام   le dialogue socialاستخدام احلوار االجتماعي 
و املوائمة بني إستراتيجية املنظمة و أهداف العاملني، باعتبارمها طريف املعادلة 

  .     اإلستراتيجية ألي منظمة تسعى لتحقيق الفعالية
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  م .ق :خالل األلف الثانية ل الفينيقيجوانب من املظاهر احلضارية للساح
 ------ 

  اجلزائر –جامعة االغواط  - األستاذ مريقي طارق 
 

  :م .الثانية قاهلجرات البشرية حنو الساحل الفينيقي خالل األلف  -1
  :التركيبة البشرية للساحل الفينيقيي -أ

م ، يف حوايل القرن الرابع عشر كان يسكن الساحل .خالل األلف الثانية ق      
، إال أن الساميني كانوا )1(متعددة ، كاحلوريني ، واحليثيني بشرية الفينيقي عناصر 

قت مل تكن العناصر الطرف الوحيد الذي إستطاع أن يسيطر على املنطقة ، يف و
األخرى تشكل سوى أقليات صغرية ال تؤثر على أوضاع الساحل الفينيقي ، 
والسبب يف هذا التنوع يرجع بالدرجة األوىل إىل املوقع اإلستراتيجي الذي تتمتع به 
املنطقة ،الذي يتوسط الشرق و الغرب و اجلنوب و الشمال وهي منطقة كانت 

واقع يالحظ أن هذه املنطقة الفينيقية كان يسودها آهلة بالسكان ، ولو أنه يف ال
العنصر اإليراين أو الشرقي ومل يفد عليها العنصر الشبيه باألرمنيني إال خالل األلف 

وهو ما جيعل اإلستنتاج يؤدي بنا إىل اعتبار أن كل تلك األقوام  )2(الثانية ق م
متها العنصر السامي تكون قد نزحت اىل فينيقيا من مناطق جماورة هلا ، ويف مقد

الذي كان سائدا يف موطنه األصلي جبنوب شبه اجلزيرة العربية ، و الذي بدأ يف 
الرتوح حنو الشمال ، باجتاه البادية مث التقدم حنو الشمال أكثر فأكثر وذلك منذ 
وقت مبكر يرجع إىل حوايل األلف الرابعة ، واستطاع التفوق على السكان الذين 

قرار ا ، وأخضعوها لسيطرم ، ومت إندماج اجلميع يف وحدة سبقوهم اىل االست
                                                

 .S.Moscati .L’orient Avant Les G recs,PUF,paris 1963,p,228ـ  1
 .50 ,ص, مية القدمية احلضارات السا. موسكايت سابتينوـ  2
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بشرية واحدة مما أدى ،مع مرور الزمن ،إىل تغلب الطابع السامي عليها وأدى ا 
تفوقها ذلك إىل تأسيس إمرباطوريات عظيمة هلم يف الشرق األدىن كان على رأسها 

  .بابل، و أشور ببالد الرافدين 
  :ة حنو الساحل الفينيقياهلجرات السامي -ب     

أنظر امللحق (وقد سجل التاريخ هلذه األقوام السامية عدة هجرات متتالية       
عرب فترات زمنية خمتلفة إبتداءاً من األلف الرابعة ق م ، ذلك أننا نالحظ  )1(رقم

ق م مت استقرار الكثري منهم يف الصحراء ، ومل يأت عام  3000أنه يف حوايل سنة 
   )1(حىت كانوا يعيشون يف مدن حتيط ا األسوار  ق م 2500

بدأت هذه املرحلة املبكرة إبان بدء العصور التارخيية حيث بدأت اهلجرة       
الكنعانية من السواحل العراقية للخليج العريب وضفاف الفرات اجلنويب ،ورمبا اختذ 

جتاه إىل السواحل األول مع ر الفرات صعودا ، مث اال: مسار هذه اهلجرة طريقني 
الفينيقية الشمالية وتأسيس املدن الفينيقية  أما اهلجرة الثانية فكانت براً باجتاه 
فلسطني مباشرة ، وقد استقر املهاجرون يف مدن ساحلية وداخلية ، ونرجح أن 
يكون استقرارهم يف املدن الداخلية هو األقدم مث نزحوا منها وأسسوا املدن 

،يف حني استقرت اهلجرة األمورية يف املناطق السهلية شرق ر الساحلية الفلسطينية 
العاصي والليطاين يف سوريا ولبنان ويف شرق ر األردن ، أما اهلجرة األرامية فقد 
اختذت هلا من جبال العراق وسوريا مستقراً لقرون طويلة ، مث حلت حمل األموريني 

  . )2(يف سوريا بشكل خاص وحول ضفاف دجلة والفرات

                                                
برستيد هنري جيمس ، إنتصار احلضارة، دار الشرق القدمي ،ترمجة أمحد فخري مكتبة  -  1

 115،ص، 1969األجنلومصرية،القاهرة، 
 .51موسكايت سابتينو، احلضارات السامية القدمية ، ص ، - 2
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العناصر املعروفة بالـكنعانيني يف فلسطني و  وقـد محلت هذه اهلجرات     
سـاحل سـوريا و استوطن آخرون يف الشمال الـشرقي ، ويف الشرق من 
اهلالل اخلـصيب ، من بينهم األكديون مث الـعموريون و استمر توافد تلك 

ق م  و اليت  السيول البشرية الـكبرية حىت الـنصف الثاين من األلف الثانية
جاءت باألنبـاط إىل سوريا ، وهو األمر الـذي جعل من الـصحراء ما يـشبه 
خـزان ضـخم للبشر مثل مصدر إمـدادات مستمر للهجرات السـامية األوىل 
، مما عزز موقـفهم يف الـبالد باستمرار ، عكس العناصر اهلـندوأوروبية اليت مل 

  .يكن هلا وزن يف املـنطقة 
ى أن املدن الـفينيقية الـشمالية قـادرة على اإلفـصاح عن اسم نـر      

رأس (الـكنعانيني الـذي وفـدوا به إىل فينيقيا ،فنـحن جند هذه املـدن مثل 
  .)1(حتمل االسـم العتيق جـداً للكنعانيني) الشمراء

وال شك أن األقوام املهاجرة مل جتد أرضاً بكراً يف فينيقيـا ،فقد كانت      
قدكونت ) كالكوليت(واملعدين ) النيوليت(وام اليت ظهرت يف العصرين احلجرياألق

دويالت حملية خاصة ا  خصوصاً يف تل املريبط وتل الرمد ومنطقة املنحطة 
اندجمت األقوام املهاجرة مع األقوام احمللية وبدأ عصر  ا، وهكذ...والبيضاء وغريها
  . )2(املدن يف فينيقيا 

سباب نزوح تلك األعداد اهلائلة من الساميني حنو الـشمال ، واخـتلفت أ       
ولـكن أساسها يعود بالدرجة األوىل للظروف الطبيعية وعـوامل اجلفاف اليت 
عمت بـاملنطقة وأدت بـدورها إىل جتـريد املنطقة من كل اهـمية اقتصادية مما 

                                                
 .24,ص,2001عمان,يعدار الشروق للنشر والتوز,1ط,ـ خزعل املاجدي ،املعتقدات الكنعانية   1
ترمجة حممد وحيد ,ـ أذزارد وآخرون،قاموس اآلهلة واألساطري يف بالد الرافدين ويف احلضارة السورية 2

 .144,ص,1987السليمانية,حلب,مكتب سومر,خياطة
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ة احنـصرت قلل الـفرص أمام الكثريين يف الـعيش ولو أنه توفرت مـناطق ضيق
يف أطراف السواحل الـطويلة للبحر األمحر و اخلـليج ، إال أـا مل تكن 
قـادرة على أن تفي حبـاجة السكان الـغذائية ، ونـظراً للقرب املـوجود بني 
مـنطقة فيـنيقيا و الصحراء ، ومبوجب االتـصال الذي كـان حيدث بني 

ـقوم ا سكان الصحراء شـعوب املنطقتني بسبب عملية الترحـال ، اليت ي
حبـثا عن الـكأل ملـواشيهم ، فإنه ليس من شـك أن تـكون هذه الـبالد قد 
أصبحت حمـل إغراء لسكان اجلـنوب الـساميني الذين كانوا يف معظمهم 

القريبة منهم، الـيت مثلت مـوضوع  بـدوا رحال ، وخـاصة بادية الفينيقيني
قادرة عـلى أن تفي حبـاجة تلك جـذب ودفع عندما اصبحت بدورهـا غري 

األعـداد الضخمة الوافـدة عليها ، اليت مل تكن أمامها إال حل وحيد وهو التقدم 
  .حنـو مناطق أخصب يف الشمال 

وعلى الـرغم من املشاكل و الـصعوبات اليت وقفت أمـامهم وحالت        
طق اجلديدة نظرا دون اسـتقرارهم إال أم استطاعوا تثبيت أنفسهم يف تلك املنا

لعوامل عدة ساعدم على حتـقيق ذلك و اليت يـعود أمهها إىل اإلمدادات 
البـشرية اليت كـانت تدعمهم بني احلـني واآلخـر،واليت محلت نفس املميزات 
،مسحت للـجميع بالتجاوب بني املستقرين والوافدين ، حيث يأيت على رأسها 

كـبري يف أصوات وصيغ وتـراكيب اجلانب اللـغوي الذي يبدو فيه تشابه 
ومفردات لغاا مما جيعلها ذات أصل مـشترك ، وينفي بذلك كـل فرضية 
اقتـباس فيما بـينها عرب الـتاريخ ،يضاف إىل هذا الـشبه يف النظم 
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االجـتماعية والـدينية لتلك الشعوب السامية ،إىل جانب كوا تؤلف كتلة 
  .)1(راكها يف أصل حضاري تارخيي واحدواحدة على الصعيد اجلغرايف مث اشت

وكـما عاشت معظم هذه الشعوب يف الصحراء ال تعرف االسـتقرار        
إطالقاً ،تنـعم حبياة حرة مـطلقة ،تضرب خيامها أينما شاءت تعتمد على 
السائمة والغزو وال تعرف للتمدن سبيالً ،تتنقل مع قطعان أغنامها ،تقصد بعض 

شراء الثياب واألدوات وتعلمت بذلك نقل السلع من مكان مدن اهلالل اخلصيب ل
،مث سيطرت على تلك  )2(إىل آخر ،فأصبحت الناقلة للتجارة بني مدينة وأخرى 

  .التجارة وأوصلتها اىل ملختلف املناطق يف الصحراء 
ويف اـال الديين  مل تنشأ لديهم الديـانة إال يف الواحات الرملية وكانت ذا     

ثين ال أكثر فعبدت النجوم ،واألحجار واألشجار واألماكن وغريها ،واملهم معتقد و
هو أن هؤالء البدو القادمني من الصحراء اختلف اندماجهم يف اتمعات اليت 
وصلوا إليها فمنهم من ترك األساليب اليت كانوا يعيشوا ،وفكروا يف حياة أفضل 

العربانيني إحتفظوا طوال تارخيهم كاألشوريني ،والبابليني ولكن آخرين كالعرب و
  .)3(بالعداء لكل صورة من صور احلكم املطلق

  :هجرات اهلندو اوربني حنو الساحل الفينيقي -ج     
وكـما ذكرنا من قبل فإن العنصر السامي مل يكن وحده السائد يف بالد        

قد نزحت أوريب ،يبدو أا -الشام وإمنا وجدت إىل جانبه عناصر ذات أصل هندو
من أوربا عرب البسفور أو أا انـتقلت مباشرة من آسيا حنو الشرق األدىن ،إال أن 
اصلها احلـقيقي ،أو موطنها األول يبقى جمهوالً  بالرغم من الدراسات الكثرية اليت 

                                                
 .49-44 ,ص ص, احلضارات السامية. سباتينو موسكايتـ  1
 .154ص،,املرجع السابق.ـ برستيد جيمس هنري 2
 .58ص،,املرجعـ  نفس  3



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

218 
 

" بامري"أدرجت حول املوضوع ،فهناك من ذهب إىل القول أن أصلها من 
مث هاجرت حنو إيـران أو اهلند أو أوروبا يف اليوم " طاجاخستان"بأواسـط آسيا 

حـني يرى البعض اآلخر أن أصلها من أوروبـا يف نواحي حبر الـبلطيق 
،ورمبـا اسكندنـافية ،إال أن غريهم أعاد موطنها األصلي إىل روسيـا اجلنوبية 
من الدانوب والفولغا ،أما من الناحية األنثروبولوجية فريى الكثري من العلماء ،أن 
روسيا الوسطى اجلنوبية والشرقية و سيبرييا الـغربية هي مهد للساللة الـنوردية 
ذات الـرأس املمـدود يف العهد الباليولييت حيث حتولت منهـا مجاعات لتحتل 
منطقة البلـطيق وأملانيا وأسكندنافية بعد أن إحنصر عنها اجللـيد  ويـأخذ 

وروبيني األصليني غري أنه من البعض ، النورديني كـمقياس ملعرفة اهلنـدوأ
النـاحية األثرية لوحظ يف املنـاطق بني روسيـا اجلنوبية والدنبري واألورال يف 

" Tumuli"، "متويل"املـرحلة الباليوليتية إشعـاع حضاري عرفـت حبضارة 
من صنع عنـاصر ذات رؤس  ممدودة أكـتشفت يف قـبورهم بـقايا أحـصنة 

ذي دجنه اهلندوأوروبـيني بعد أن اضـافوا إلـيه وعربـات ،وهو احلـيوان ال
  .)1(العربة

وبعد كل هذه اإلحتماالت واألدلة اليت أدرجت حول أصل وموطن أولئك        
اهلندوأوروبيني فإن اإلحتمال الكبري يبقى منصبا على آسيا الوسطى ،كمنطقة عاش 

مبا وجد بني لغام  فيها أجداد األوروبيني والفرس وأرويب اهلند ،وأستدل على ذلك
من تشابه مثلما كان عليه احلال أثناء تطرقنا للعنصر السامي حيث أنه من أهم 

  .مميزات التشابه اللغوي بني مجاعاته 

                                                
 G.FOUGERES.et WITRES.Les premieres civilisationsـ  1

libr ,feliy hlean,2edit,paris1929,pp,124-127.                  
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هذا وميكننا اإلشارة إىل أنه عند وصوهلم إىل الشرق األدىن متركزوا يف بداية         
  .م.ل األلف الثالثة قاألمر يف العراق وكونوا ما يعرف بالسوماريني ،خال

م فلم يكونوا ميثلون إال ثلة .أما يف الساحل الفينيقي أثناء األلف الثانية ق        
قليلة باملقارنة مع سكان مناطق اجلنوب أو الشرق للوصول اىل السيطرة على اهلالل 
اخلصيب ، إال أن الساميني كانوا أكثر إستعداد اً وقوة لالحتفاظ بفنيقيا ،ولو 

عاون مع من هم أقرب منهم صلة كاملصريني مثال قبل أن تظهر الدولة األشورية بالت
وتضم كل منطقة الشرق األدىن إىل نفوذها تقريباً وهو األمر الذي حرم 

  .)1(اهلندوأوروبيني من االستقرار يف املنطقة  
  : م .أوضاع الساحل الفينيقي السياسية أثناء األلف الثانية ق -2
السياسية بالساحل الفينيقي خالل معظم فترات األلف الثانية طبع احلياة    

اإلنقسام و التفرق بني سكاا ، مما أدى إىل سيادة ممالك املدن خالل تلك الفترة 
الزمنية فتنافست فيما بينها من أجل إمتالك أكرب مساحة ممكنة ولو إن هذا الوضع 

سية اليت صعبت اوحت به ظروف معينة يأيت على رأسها الظروف التضاري
اإلتصال بني أبناء البالد وبني خمتلف مناطقها وهذاانعكس بدوره سلبيا على حياة 
شعوا حيث أدى إىل إختالف ميول أهلها إىل جانب وجود مشكل متثل يف 
اختالف قومياا القليلة أحيانا ، وهو ما صعب األمر أمامهم يف تكوين إمرباطورية 

ام وميكننا إستخالص ذلك بسهولة عند إلقاء نظرة موحدة على غرار ما فعله جري
سريعة على الوضع اجلغرايف للبالد ، و الذي يظهر من الوهلة األوىل ومن خالل 
السهل الساحلي الذي تركزت به أهم الوحدات السياسية اليت كانت منوذجا 

قلة واضحا للوضع السياسي العام السائد يف البالد املتمثل يف ممالك املدن املست
                                                

بغداد ,دار املعارف,ترمجة أنستاس ماري الكرملي ولويس مرتني الكرملي,ما بني النهرين . أدوفن بفن - 1
 .31ص،,1961
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احملصنة وهي ظروف كانت تتناسب ورغبة األهايل الذين مل يفكرو يف البحث عن 
الوحدة يف أغلب األحيان ولو أن الطبقات األرستقراطية بدورها واليت كانت 
تتوىل أمور املدينة عملت على استمرار مثل هذه األوضاع لتحقيق أغراضها ، 

ذه املمالك قضت معظم حياا أطماعها ، يف الوصول إىل احلكم ، ذلك جند أن ه
حتت نفوذ دولة مشالية أو جنوبية أي دول بالد الرافدين أو مصر ومل تذق 

  )1(اإلستقالل إال يف فترات ضعف اإلمرباطوريات العظمى يف املنطقة 
ومهما يكن من أمر تلك املمالك فإن معظمها انطالقا من مشال الساحل     

نفس النظام السياسي تقريبا الذي أطلق  السوري حىت جنوب فلسطني كانت تتبع
 ) Etats Tampons( )2(  "الدول العازلة" مصطلح" موسكايت " عليه 

بني قوى عظمى أقوى منها حيث اختلفت فيما بينها من حيث األمهية  ةاحملـصور
و الـتنظيم و القوة و اإلزدهار إال أن أصحاـا حرصوا على حتصينهـا 

املوا مع سكان األرياف إقتصاديا يف فترات احلرب باألسوار و األبراج و تع
  .فتعددت بذلك وظـائفها بالنسبة هلم 

وعند حماولة حتديد نظام حكمها الذي كان ملكيا طبعا ، فإننا عادة جند على   
رأس املدينة ملك وراثي يتمتع بالسلطة املطلقة وإىل جانبه جمالس ذات نفوذ معترب 

و كان .  )3(مهها جملس الشيوخ ، وجملس القضاة يف تسيري شؤون البالد،وكان أ
معظم أعضائها من األغنياء مما جيعلنا نقول أا كانت متثل نفوذ الطبقة الغنية يف 
اململكة يف وقت مل يكن فيه للشعب أي إعتبار يذكر تقريبا يف اإلشراف على 

سياستها  توجيه سياسة البالد ، وعلى كل فإن هذه املمالك مل حتاول املغامرة يف
                                                

 .948ص،20السنة السابعة العدد,جملة املشرق,ل اللبنانيةهنري المانس السواحـ  1
 . J. Auboyer. et Andre Aymar . Histoive General de curlisation ـ 2

p.u.f.paris 1963 p 223    
   Opcit p, 223ـ  3
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اخلارجية و التطلع إىل توسيع نفوذها أو حدودها وإمنا اكتفت  بالعمل على 
الدفاع عن نفسها باملبادرة إىل تكوين فرق من اجليش املختلفة يف حجمها ،من 
أبناء املدن واملناطق ااورة هلا ، جمهزة بأسلحة عادية كالسيف ورمبا العربات اليت 

اح والدروع ،والفرسان ولو أن هذه الفرق العسكرية كانت قليلة االستعمال والرم
مل تكن يف احلقيقة قادرة على تأدية وظيفتها على أحسن وجه أمام اجليوش اجلرارة 
املصرية أو احليثية وغريها من جيوش بالد الرافدين ،وهو ما دفع ا يف كثري من 

ان احلال يف معركة األحيان إىل تكوين أحالف دفاعية مؤقتة ،ال فاعلية هلا مثلما ك
أمري  350الذي حتالف ضده أكثر من " حتومتس الثالث"أمام الفرعون " جمدو"

،ويالحظ أن معظم تلك اجليوش كانت تدعم باملرتزقة عند  )1(وملك من فينيقيا 
الضرورة وأدى التنافس بني هذه املمالك إىل استغالل تلك الفرق يف غري حملها 

 أحيان كثرية إال أن ذلك الصراع مل يتخذ ضد بعضها البعض حيث تصادمت يف
يف يوم ما طابع االستمرارية وإاك القوى مثلما كان عليه احلال بني املدن 

  ".إسربطا"و"أثينا"اإلغريقية 
مكانة خاصة لـدى املصريني وعـرفت عندهم  يوقد نال الساحـل الفينيق         

كانت هذه املنطقة مقسمة " نأخناتـو"وعند انتهاء ثورة " الرنتو"بـاسم بالد 
" اللوتانو األعلى"القسم  األول يضم بالد سوريـا ويطلق عليه : إىل قسمـني 

ومشلـت فلسطني وأقصى جنوب " اللوتانو السفلى"وكانت بيد احلـيثيني  و
،الـذي حيتمـل أـم نزحوا  )2(سوريا وكانت بيد العموريـني واخلـابريو 

األلـف الثـانية  حيث تسللوا إىل مناطق النفوذ  من بالد الـرافدين يف منتصف

                                                
  .140ص،,تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني .فليب حيتـ  1
 ,A. Moret.Des clans Aux Empires-la renaissance du livreـ 2

paris1923,p, 354. 
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، واخنرطوا يف جيـش من يعرض  )1(مث وصلوا إىل سوريا وفلسطـني  احليثـي
علـيهم أكرب قـدر من املـال ولو أن هدفـهم كان يرمي بالدرجة األولـى 
من خالل كـل هذا النشـاط إىل الوصـول لالستقـرار وحيتمل الـبعض أن 

  .األقوام أجداد العربانيـني فهم بذلك أصال سـامبني يـكون أولئـك 
ويف النـاحية الشمالية الشرقـية للساحل الفينيقـي كانت متتد إمرباطورية      

وقد " ـارينا"الـواسعة يف املنطقة املعروفة لدى املصريني باسم " ميتاين"
الثأر وهو ما جعل هذه الدول تفكر يف "   أشور"و" خاطي"توسعت فـي بالد 

،وهو األمر الذي دفع دولة ميتاين إىل البحث عن حليف يكون قادرا  )2(لنفسها
على جنداواحملافظة على مناطق نفوذها، فكانت الدولة املصرية آنذاك أوىل بذلك 
حيث أتاح للفرعون فرصة التدخل بإعتبار نفسه حامي هذه البالد ، وهو ما وسع 

" أمينوفيس الرابع"احنطاط القوة املصرية يف عهد يف دائرة نفوذه ببالد آسيا إال أن 
أتاح للحيثيني فرصة االنقضاض عليها وإدخاهلا حتت سيطرم ومل يكن لوجود 
القوة املصرية باملنطقة إال امسياً ،وما جيب معرفته عن هذه الدولة هو أن احلوريني 

ا وموقعها عاصمة هل )3(" اخلابور"على " واسوفايت"إعتربوا مؤسسيها ، واختذت 
  .اليوم رمبا الفخارية 

ومبا أن الساحل الفينيقي  واملناطق الداخلية لسوريا ولبنان وفلسطني اليت      
يتركز عليها حبثنا وكوا نقطة الصراع اليت كانت سرحا لذلك الصراع بني 

                                                
 A. Jirku.Le Monde De La Bible, trad de l’ahlend par lilyـ   1

jumel-Edl cerrea, buch et chstel-paris1958, p,31.      
 D. Etienne et Vandirer Jaques.Les Peuples De L’orintـ 2

Mediteraneen L’egypte-PUF, paris, p,412.    
 .170،ص,سوريا ولبنا وفلسطني  ختاري.ليب حيت فـ  3



 2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

223 
  

خمتلف دول الشرق األدىن ، فانه ميكننا أن نتطرق إىل أهم تلك املمالك اليت كان 
  : تبار بالساحل الفينيقي ويأيت على رأسها هلا اع
 CFAأدت احلـفريات الكثرية اليت قـادها الفرنسي : مملكة أوغاريت       

shfferا  ة، إىل الكشف عن نصوص كثرية مكتوبة باألكادية واملصرية واحليثي ،
جمموعة معتربة من النصوص حتتوي مالحم وأساطـري ،ووثائق أخرى إدارية 

ومجيعها يدل على عالقات متنوعة مـع العامل ااور هلا  1 ٭ة ودينيةودبلوماسي
الذي مل ينقطع يوما يف االتصال ا سواء عن طريق الرب أو البحر  وهو األمر الذي 

  .  أكسبها إرثا تارخييا غنيا جدا بني مدن الساحل الفينيقي 
موجهة إىل  م كشف عن وثائق مللوك أوغاريت و أورشليم1953ويف عام        

  .)2(...ملوك احليثيني وغريهم
تعد أوغاريت من اقدم املدن الفينيقية وأمهها ،حبكم موقعها اجلغرايف الذي       

جيعل منها مدينة جتارية تقع يف ملتقى املواصالت بني احليثيني وبالد الرافدين 
قا من ،وانطال )3(ومصر وقربص واملدن االغريقية والواحات العربية يف الصحراء 

م ،يف فترة إحتدم الصراع بني .الدور الذي لعبته خالل األلفني الثالثة والثانية ق
القوى الكربى حول إمتالك فينيقيا ،إستطاعت أن تتصدر الريادة بني دول فينيقيا 

،الذي كان بارعا يف " نقمادوا"،بسبب جرأة ساللتها احلاكمة ،باالخص يف عهد 
اليت " ماري"ورد ذكـرها يف نصوص مدينة .  )4(احلفاظ على إستقالل بالده 

                                                
 DHORME مت تفسري النصوص املتعلقة حبفريات رأس الشمراء من طرف كل من الفرنسيني *1

(E)وVIROELLAUD  
  .119ص،, تاريخ الشعوب السامية.موسكايت سباتينوـ  2
 . Encyclopaedia Universales ,vol 16 France ,SA ,1980,p,446ـ  3
 J, Boulous .les peuples et les civiisations du proche orientـ  4

TI,mouton et co,paris1961,P,98 .  
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م ،وألواح بوغازكوي وتل العمارنة وحيتمل أا كانت .تعود اىل األلف الثالثة ق
م ، لـكنها مل تبلغ ذروة االزدهـار اال يف .مـأهولة منذ األلف اخلامسة ق

جعلت  )2(باالعتمـاد على الـصناعة الـفخارية  )1(م .األلـف الثانـية ق
ا اإلقتصاديـة حمط أنظار الغزاة مما عرضها للتخريب عـدة مرات ،كـما أمهيته

إستطاعت أن جتـذب إليها الـناس من املـناطق اـاورة ،خـاصة املدن 
اللبنانـية كالـصيدونيني واجلبيليني الـذين عملوا كـوسطاء بينها وبني بـالد 

  .الـرافدين والبحر املتوسط 
لربوز احليثيني على الساحة السورية ،سارعت إىل ومنذ الفترات األوىل       

التحالف مع ملوك مصر حلماية نفسها من أي ديد حيثي قد تتعرض له ،مع 
  .حرصها الكبري على إستمرار عالقات جيدة مع جرياا يف كريت وبالد الرافدين 

 م ،تعرضت للهيمنة احلورية ملدة قرنني من الزمن تقريبا.ق17وخالل القرن      
م .ق1580،وأثناء غزو اهلكسوس ملصر تراجعت تعامالا مع جرياا حىت سنة 

،تاريخ عودة النفوذ املصري إىل سوريا فجدد األغاريتيون التفاهم مع املصريني 
،الذين كانوا يفرضون عليهم أحيانا إقامة خميمات هلم داخل املدينة ،وبذلك 

م فعرفت عندها أوج .ق 15،14إستفادوا من التواجد املصري خالل القرنني 
إزدهارها وتوسعها التجاري ،كما إزدهرت ا صناعة النسيج األرجواين الذي 

، ولقد قدمت للعامل أول أجبدية عاملية  )3(إشتهر به الفينيقون يف شرق املتوسط 
  .رمزا ستكون أساس االجبديات األخرى 30مكونة من 

                                                
 A, Jirku .Le monde de labible,trad W .J,ed correaـ 1

buchot ,paris1958 ,p,29 .   
  . Armand Daniel ,op cit ,p,174 ـ  2
  .140ص،,تاريخ سوريا ولبنان .حيت فليبـ  3
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ت ساللتها احلاكمة اخلاصة م أصبحت ألوغاري.ق 14خالل منتصف القرن       
أهم ملوكها آنذاك ،وقد إستطاعت هذه الشخصية أن حتافظ " نقمادوا"ا ويعترب 

وجنحت بذلك " شوبيلوليوما"على إستقالل بالدها بدفع الضرائب للملك احليثي 
يف الدفاع عن نفسها يف حالة إعتداء أحدمها على اآلخر غري أا كانت أكثر 

  . )1(جنوحا ملصر 
ونـظرا للوضعية اليت كـانت عليها اوغاريت سارعت كل من الدولة      

املصرية ونظريا احليثية إىل إستغالل قوا العسكرية وأمهيتها التجارية 
واإلستراتيجية وأقامت معها أحالفاً عسكرية مثلما كان عليه احلال مع املصريني 

اً باشتراك دولة م ،حيث كونت معها حلفاً دفاعي.ق15،خالل منتصف القرن 
وهي الفترة اليت ساعدت على توفري فترة االستقرار أدى إىل تطورها " ميتاين"

بدرجة كبرية خاصة عمرانيا ونشط تعاملها التجاري مع املناطق ااورة يف كريت 
وقربص ولعبت دور الوسيط بني خمتلف مناطق مشال فينيقيا ،وبعد العودة التدرجيية 

يقيا دخلت اوغاريت من جديد يف دائرة النفوذ املصري للنفوذ املصري يف فين
،وعاد نشاطها البحري لالزدهار من جديد ،فتزايد متركز اجلاليات الكريتية 

، )2(واألجيية ا ، كما دلت على ذلك صناعة القبور اليت عثر عليها يف أوغاريت 
يارها م ،تعرضت هلجوم شعوب البحر اليت كانت سببا يف إ.ق13وخالل القرن 

فكان مصريها نفس مصري جرياا يف آسيا الصغرى والساحل الفينيقي ، وبذلك 
  .أفل جنمها وفقدت دورها البارز اليت كانت تعرف به 

وحىت إذا كنا نقر باألمهية الكبرية للدور الذي لعبته أوغاريت ،إال أن الواقع       
لتفرقة ،مما أضعف السياسي للمدن الفنيقية آنذاك كان يعطي مظهرا حقيقيا ل

                                                
 .162ص،,لبنان ,املكتبة العصرية,تاريخ موجات اجلنس العريب .مد عزةـ دروزة حم 1
  .79ص،,ـ نفس املرجع 2
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جانبها وجلب إليها أطماع القوى املتنافسة ،مث أن تلك الوضعية كانت إنعكاسا 
لواقع البالد الذي يوحي بدوره باالنقسام بني أبناء البلد الواحد ،فلم يفلحوا يف 
تكوين  دولة موحدة على غرار جريام يف مصر وخايت ،وأكتفوا بالتبعية لغريهم 

   )1(يف أكثر األوقات 
ومل تكن أوغاريت اململكة الوحيدة باملنطقة ولكن على العكس فقد وجدت      

إىل اجلنوب منها وإىل شرقها ممالك مدن عديدة ، وجدت خاصة منها إىل اجلنوب 
اليت إشتهرت عرب تارخيها القدمي خالل األلف الثاين " مملكة جبيل"على الساحل 

احليثي هلا فإا ،مل تغري سياستها إجتاه  بعالقتها اجليدة مع مصر حىت أثناء الغزو
إىل جانب امهيتها االقتصادية ،حرصت مصر على احلفاظ عليها طويال . مصر

ووجدت إىل جانبها عند سفح جبل لبنان طرابلس ،والبترون .ومحايتها 
،وبريوتوس وصيدا وصور،ومسريا وأرواد ، ويف فلسطني غزة ،وعسقالن وهي 

  .يقية معظما تقريبا ممالك فين
وأثناء تقدم احليثيني يف الساحل الفينيقي أشارت رسائل تل العمارنة إىل مدن      

وممالك كثرية وقد جاء معظم تلك الرسائل من ملوك جبيل ،وصور ،وخناس 
، ارسلوا خالهلا رسائل طلبات األستنجاد )بعلبك(والقدس ،وقطنا وصمري،وتونب 

وإبنه " عبد عشتار"وحليفهم العموري  ضد اخلطر احليثي" أخناتون"إىل الفرعون 
وينعم ) مرج بن عامر(أنه اخضع أسد رالون " سييت األول"كما ذكر " عزيرو"

إىل ملوك مدن " جمدو"فقد تصدى بدوره أثناء معركة " حتومتس"،وشنيب ،أما 
 )2() وأينوم ،وحرنكه ،وأبقى ،وحيما ،وتامين ،وسوكا وحمل وتبعل جمدو ،وينعم(

جزر ،والكش :ا مدن داخلية واليت ميكننا أن نضيف إليها مدن وهي يف معظمه
                                                

 . A. Cyrile ,L’Empire des pharans,ed Fayard,paris1980,p,155 ـ 1
 .108،ص,تاريخ موجات اجلنس العريب. دروزة حممد عزةـ  2
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وهازور،شاكي أورشليم ،وقرقميش ،وحلب ،وقطنا ،ودمشق ،وغريها كثري 
    .الميكن حصرها يف حبثنا هذا 

  :م.أوضاع الساحل الفينيقي اإلقتصادية خالل األلف الثانية ق  
ـليه السـاحل ان الـتضاريس واملـناخ املـتوسطي الـذي يتوفر ع    

الـفينيقي من أراضـي سهلية خصبة ،خاصة يف الناحية الغربـية والوسطى 
منـه حيث متتد سهول البقـاع والسهول السـاحلية ،وإىل جنوبـها سـهول 
فـلسطني اليت تتميز خبصوبتها و وفـرة إنتاجها الـزراعي وكثافـة نشاطها 

ل الغريب الواقع اىل الشرق من البشري ومن جهة اخرى فان االمتداد الكبري للساح
البحر املتوسط ساعد كثريا من االهايل يف االجتار واالتصال بغريهم من شعوب 
البـحر فتكونت بينهم عـالقات جتارية يف نفـس الـوقت الذي أصبحوا فيه 
مبثابـة حلقة وصل بني الشرق والـغرب ممـا نتج عنه تـركز ثروات طائـلة 

  . )1(بأيديهم
دوره  فإن املنـاخ املـتوسطي الـذي يتميز باالعـتدال أوجد أمام و ب       

السكـان ظروف حسنة ملمارسة نشاطام اإلقتصادية حىت أصبحت فينيقـيا 
وما إكتسبته من أمهـية إقتصـادية مـحل إغراء لكل جـريام وهـو ما 

م إىل اإلهتمـا" خفرع"و" خوفو"دفـع كذلك أشـهر فراعنة األسرة الثـانية 
باملنـطقة مبـكرا حيث جلبوا منها أخشاب األرز املمتازة لبناء معابدهم املتمثلة 

إىل احلـكم " سيـيت األول"يف االهرامات وإستمر األمر نـفسه عند وصول 
وإعـادة فرض سيـطرته على الساحل الفينيقي، حـيث أشـارت األثـار 

ى بقـطع املصرية إىل قيـام بعض مـلوك اجلبل بلبـنان مـرة أخـر

                                                
1 -  J, Boulous .op cit,p,31-32. 
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ورمبا كان اخلشب أهـم مورد  )1(اخلـشب وإرسـاله إىل مصر كـضريبة 
دفع املصريني إىل تـوطيد عالقتهـم مع جـبيل وسوريـا ، كما متيزت بادية 
فنيقيا بوفرة مراعيها مما ساعد على تطوير تربية املاشية ودفع البدو والرعاة اىل 

يها ما يـكفي ملاشيتهم من مراعي الرتوح اليها بأعداد كبرية بـعد أن وجدوا ف
،وهـي نفس األهـمية اليت مـازالت تتميز ا ، حيث جتلب يف فصل الربيع 

  .عند بـروز اإلخضرار ، أعداداً ال بأس ا من البدو الرعاة 
إن هـذه األمهـية اإلقتـصادية واإلستراتـيجية اهلـامة كاد أصحاـا       

ان بسبب حتوهلا اىل منطقة  تنـافس بني القوى أن حيـرموا منها يف أغلب األحي
العظـمى ،وهذا بـغرض اإلستفـادة من خـرياا ومواردها حيث كثريا مـا 

املصري " فسنوحي"كان يـشار إىل املـنطقة بأا تفيض خبرياا الـيت ال حتصى 
الذي هرب من بـالط الفرعـون سجل يف مـذكراته بـعد السماح لـه 

ده أنـه عند وصـوله إىل فينيقيا خصصت له أرض طيبة فيهـا بالعودة إىل بـال
  . )2(تني وكروم أكـثر من املـاء وكان شعري وقمح وماشية ال عدد هلا 

  :الزراعـة  -أ    
ونـظرا لكون األرض قـادرة على أن جتـود بكل ـذه اخلـريات     

الح فـكان مـن املؤكـد ان تنال الـزراعة نـصيبا من إهـتمام الـف
الـفنيقي ، حيث مـارسها عـلى نـطاق واسـع ، فـاستغل أرضـه بادوات 

استعمل الفينيقيون احملراث اخلشيب الذي اقتبسوه عن سكان بالد خمتلفة حيث 
و استعمل  )3(الـرافدين و طـوروه بصناعتهم حملراث يبذر احلبوب بصورة آلية 

                                                
 .A . Moret .Des Clans Aux Emdires.p,356ـ  1
  .138ص،,تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني .حيت فليب- 2
  . 123،ص ، 2001، لبنان ،  16مسعود اخلوند ، املوسوعة التارخيية اجلغرافية ، ج -3
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ويتألف احملراث البدائي من  احملراث الذي كان جير بقوة االنسان أو احليوانات ،
قطع من اخلشب غري مهذبة جممعة بعضها إىل بعض بأربطة ، وهذا ما دلت عليه 
النقوش اآلشورية باعتبار أن احملراث املستعمل مأخوذ من بالد الرافدين ، كما دلت 
النصوص على أن هذا احملراث باذر بدليل وجود ماسورة جوفاء منتهية بوعاء لوضع 

  )1( احلبوب فيه
لقد ظهر اهتمام الفينيقيني بنشاط الزراعة ، وهذا ما نستشفه من خالل 
الشواهد األثرية عند الفينيقيني ، وحىت عند بعض الشعوب ااورة هلم كاملصريني 

و قد وجد منجل مسنن ،  )2(، إىل جانب إستعماهلم املنجل الـصواين و اإلغريق
قد استعمل يف عملية حصاد  ركز يف مقبض مصنوع من اخلشب أو العظم وـم

قبل  1000القمح و الشعري إىل غاية استبداله باملنجل احلديدي وكان ذلك حوايل 
  )3(امليالد ، كما وجدت يف حفريات رأس الشمرا معول برونزي 

مـع اإلشـارة إىل أن هـذا املـجتمع الـفينيقي كان خـالل تلك      
طـبقة فـالحية ومـستأجرين الـفترة مـن الـزمن يـتكون يف أغـلبه من 

وهـو األمـر الـذي  )kapishi ()4" ( خـابشي"أحـرارا تـسمى 
جـعل الـزراعة ذات مكانة جد مـرموقة  دفعت بسكانـها إىل تـسمية 

متر (آلـهتهم بأمسـاء األشجـار الـمعروفة يف عـهدهم ، مثل تـامرا 

                                                
،  احلضارة الفينيقية ، ترمجة ، حممد عبد اهلادي شعرية ، اهليئة املصرية العامة للكتاب جورج كونتو ، -1

  . 342، ص ، 1997
 .. 22،  ، ص.1966، بريوت ، ) رأس الشمرا(أنيس فرحية ، مالحم وأساطري من أوغاريت ، ـ  2
 3فليب حيت ، تاريخ لبنان منذ أقدم العصور التارخيية إىل عصرنا احلاضر ، ترمجة أنيس فرحية ، الطبعة  -3

  . 123، ص ، 1978دار الثقافة بريوت ، 
 .93ص،,وفلسطني تاريخ سوريا ولبنان .حيت فليبـ  4
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ـالحظ أن سكان ،وامل )1() حب األتاس(،وأتلسا) الرمان(ورميان ) النخل
فـينيقيا آنـذاك برزوا كثريا يف زراعة األشجار املثمرة كـالزيتون والكروم 
،والـتني مع إهـتمام كـبري بـتطبيق التجارب الزراعـية يف بـالدهم ، ذلك 
أـم أخـذوا زراعة الكتان وزراعة الكروم وحفظ احلبوب عن املصريني ، مع 

بية املـاشية اليت إستفـادوا من مشتقاا ، اإلعتناء كثريا يف الوقت نـفسه بتر
أنـه من بـني غـنائمه يف " حتـومتس الثالث"ويف هذا اإلطار نقرأ يف أثار 

 120رأس مـن الـبقر و 400 رأس من الغنـم، و 40000فـينيقيا 
 . )2(كلغ من اجلـلد 100حـصان ، و 1000محـارا و 

  :الصنـاعة  -ب    
ـار التجـارة يف املنطقة تـطور الـصناعة اليت كان من نتائـج إزده       

ساعدت كثريا بـدورها على إنـجاح التجارة الفينيـقية ، حيث تنوعت 
وبلغت درجة البـأس ـا من اجلـودة ، مـما أكسبها رواجـا يف 
األسـواق اخلـارجية والـداخلية وإشتـهر من هذه الصناعات بناء السفن 

،وصنـاعة العاج والزجـاج )2(أنظر امللحق رقم(البحرية املدنـية واحلـربية
وصناعة األقـمشة ،الـقطنية املصبوغـة ،وصنـاعة األصباغ ،خاصة  اللون 
األرجـواين مع إستعماهلـم تـقنيات متقدمة لصناعة األشياء الـفاخرة ولو أن 
تلك الصناعة مل تكن بعيدة إطالقا عن التقليد خاصة منها صناعة اخلزف اليت 

يف الـوقت نـفسه . يها الـصناعة اإلجيية واملصرية والكريتية ،واملوكينية قلدوا ف
أعطوا إهتمامـا كبريا للخشب كمـورد إقـتصادي هام ليستعمل بالدرجة 

                                                
 .45ص،,1960لبنان,1ط,تاريخ الزراعة .ـ عادل ابواملصر 1
 E  . Cavagnac. Popilation et Capital dans le Mond meditـ  2

antique ,oxford universiti prep1923,p,13.       
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االوىل يف بناء السفن احلربية منها واملدنية وكذا االسلحة واستعملوه ايضا يف 
ذ يعترب اخلشب اهم مورد صناعة االدوات اليت يستعملوا يف حيام اليومية إ

صناعي يعتمدون عليه يف اقتصادهم ،واليت ما زالت بعض أشجاره جمودة إىل يومنا 
هذا ، كاالرز والسندريـان والـبلوط ، والصنوبر ،والصفصـاف والـزيتون ، 
وبالرغم من الظروف الـطبيعية اجلـبلية الـصعبة أحيانـا إال أنه متكن من 

إىل طريـقة املـدرجات اليت سـاعدته كثريا عـلى التغلب عليـها بإهتدائه 
تـطوير إنتاجـه لكفاية جمتمعه ، ذلك اإلنـتاج الذي مل يـتأثر إال يف العهد 
احلـيثي بسبب ما كـان يسود البالد مـن فوضى وإضـطراب  حـال دون 

  .قيام ذلك الفالح مبهمته
رموقة بني االرسقراطية واستطاع احلرفيون يف هذا اتمع أن ينالوا مكانة م     

اإلقطاعية املؤلفة من النبالء احملاربني ، وقد انتظموا يف نقابات ارتبطت فيما بينها 
بروابط املهنة وكان من أهم تلك احلرف صناعة اخلزف بسبب رواجها واإلقبال 
الكبري عليها وسهولة تقنياا ، وحرفة صيد املرجان اليت سيطروا عليها وصنع 

عطور واألثاث والعاج ، والصباغة و الصياغة كالفضة والذهب الزجاج ، وال
  . )1(اليت اضحت من اهم صادراا.....
 :التجـارة   -ج     

ومن اجلـوانب اإلقـتصادية األخرى التجارة ، اليت إمـتاز ا السـاحل        
الـفينيقي وكانت إىل جانب كوا نعمة على األهايل كانت نقمة ، إذ جلبت إىل 
املنطقة أنظار بـقية الـدول الـطامعة يف الثروة والسيطرة فسارعت إىل العمل 
جـاهدة من أجل إدخـاهلا حتت نفوذها إذ ال ميـكن يف هذا اإلطار أن خيـفى 

                                                
  .64امحد حامدة ، املرجع السابق ، ص، -1
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علـينا املوقع الـذي وجـدت فيه فينيـقيا حـيث كانت ملتقـى الطرق 
ه  ومصر التـجارية القـادمة من الـشرق وآسـيا الـصغرى وبـحر إجي

،يضـاف إىل هذا إمتداد ساحلها من الشمال إىل اجلنوب مما مسح هلم بتهيئة )1(
موانئ إستطاعت أن حتقق هلا درجة عـالية من اإلزدهار خـالل فترات متتالية 
من الزمـن  ومهمـا يكن فـإن إقـامة الفينيقيني لتلك املوانئ كانت تقتضي 

رصـوا على أن تقوم بـينهم وبني فرضت عليهم أن حي ،)2(اىل طرقات جتارية
ومثلما نـشطت التجارة عـرب البحر فإا نشطت برا  غريهـم عالقات حسنة ،

، ومتثـلت أهـم الصادرات بـاملنطقة يف اخلشب حنو مـصر خاصة ، اليت 
كان يتم اإلتـصال ا عـرب البحر إنطالقا من موانئ فينيـقية حنو مصب فروع 

ـرب الطريق الساحلي مرورا بفـلسطني وشبه جزيرة النيـل على املتوسط أو ع
سيـناء ولكن هذا الطريق األخري كان قليل اإلستعمـال بسب األخـطار اليت 

  . )3(كان يشكلها البدو على أمن القوافل 
م .ق14وعـلى العموم فإن األوضـاع اإلقتصادية لفينيقيا خالل القـرن        

ـاصة أثناء فترة الوجود املصري الذي ، كانت تعرف شيـئا من اإلزدهار ، خ
كان طابـعه اإلستعمـاري خيتلف متاما عن نظـريه احليثي الـذي إمتاز بصفته 
التخريـبية واهلمجية ، حىت أنـه مل خيلف أي أثـر ذا مظهر حضـاري 
بـاملنطقة وإمنا كـان أساس وجـوده بـالبالد يقوم بـالدرجة األوىل عـلى 

                                                
 . Le Grand Atlas de L’Histoire Mondial ,p,50ـ 1 
، 74.يف البحر املتوسط ، دراسات تارخيية ، دمشق، العدد)الفينيقية(امحد حامدة ، التجارة الكنعانية  - 2

 .64،، ص2001آذار ، حزيران ، 
 G. Dykmans. Histoire Econmique et soicial de L’ancienـ  3

egypte T1-ed auguste picard.paris1936.p,227.                                    
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تـدعيم وتـأمني حـدوده اجلـنوبية كـيفما احلصول على الضرائـب و
كانت ، ولـكن ذلك ال يتحقق له إال بالوصول إىل طرد املصريني وكانت أول 
خطوة البد منها لتحقيق ذلك هي نشر الفوضى يف مناطق نفوذهم وهو ما 

  . )1(إنعكس سلبيا على أوضاع الساحل الفينيقي حبيث مل جيين إال اخلراب والدمار
العسكري لقوى الصراع يف الساحل الفينيقي أثناء القرن اجلانب  -  4

  :م .ق13و14
إنصب إهتمـام اإلمرباطوريات الكـربى يف الـشرق األدىن خالل        

منتصف األلف الثانية على تـطوير اجلـانب العسكري الـذي كان يعترب 
األسـاس الوحيـد لوجودها وسيـطرا  وعـملت كل دولة على أن تكون 

ة إىل إقتناء أحدث األسـلحة وأفتكها آنـذاك  والـيت متكـن من سباقـ
التفـوق وضمـان النصر فـي املـعارك ، وهذا األمـر يف حد ذاته فرضتـه 
الـتطورات السيـاسية الكربى يف املـنطقة اليت دفعت معظم تـلك الشعوب 
إىل إنـتهاج اإلجتـاه العسكـري البحـت ، حىت ولو أن بعضها كان ذا 

بـع فالحـي كاملصريني يف الـوقت الذي كان بعضها أمـما حربية ، طا
حيث ذهـبت بعض الـشعوب إىل ترك أسلوب حـياا األول وإهتمت 
بـاحلرب والغنائـم ، إال أن مـا يثري اإلهتمـام أكثر والـتساؤل هو كيفيـة 
تفسري ذلك الـتناقض الذي كـان موجودا بني قـوى الـصراع يف املنطقة 

  م، .ل القرنني الـرابع عشر و الـثالث عشر قخـال
  :جيش الدولة املصرية  - أ

  تكوين اجليش:  

                                                
 112، غالب ، املرجع السابق ، ص السيد - 1
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لقد مسـح بـالرغم مـن ذلك وجـود شبه توازن بني تـلك األمم    
احلـربية والغري احلـربية  ووصل األمر إىل أن ظـهر بعض الـتفوق من 

ة اليت اجلـانب املصري ، فـهل كـان ذلك راجـع إىل اإلرادة الكـبري
تـوفر عليها املصريـون من أجل احلفـاظ على وجودهم أمـام ـديد 
الـقوى العظمى هلم ؟، أم أن ذلـك كان بسب قـدرم يف إستعمـال 

  . )1(تـقنيات وأسلحة أكثر فاعلية
ولكـن على عكس الدولة الـقدمية والـوسطى فقد رأى فـراعنة الدولة     

قويـة ، تكون قـادرة على ضمان املصرية يف تكوين جيوش نـظامية 
الـحماية واألمن للبـالد ، وفـعال فـقد توصلوا إىل تكوين فرق من 
الـجيش معظم عناصرها يف بداية األمر من أبناء املقاطعات املـختلفة للبـالد ، 
إال أن ذلك مل يكن كـافيا لتحقيق رغبة الـفراعنة ، األمـر الذي دفـعهم ، 

عن حـل لذلك ، ومل يكن أمـامهم سـوى إىل اإلسـراع بالبحـث 
تـدعيم قوام بعناصر خارجية جـديدة ، وبـالفعل فـقد وجدوا من 
املـرتزقة الـعدد الالزم لـذلك ، بعـد أن جـلبوا إلـيهم األسيويـني بعد 
إتصاهلـم م منذ عهـد األسـرة الثـامنة عشر جبـريام من الليبيني ثـم 

أنـهم كانوا ذا قيمة بالغة من الـناحية الـعسكرية شعوب البحر الذيـن يظهر 
لدى الفـراعنة الذين إتـخذوا منهم حـرسهم اخلـاص ، وكان أهم هـذه 

وهـي نفس الـسياسة اليت إتـبعها " السارداس"الشغوب الـبحرية املـرتزقة 
  .أعـداءهم يف تـكوين جيوشهم 

                                                
 353جورج كونتو،املرجع السابق،ص، - 1
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ميكنه إدراك ذلك " قادش"ركة واملتأمل لآلثار املصرية املختلفة اليت خلدت مع    
التنوع يف عنـاصرها بسهولة من خالل هيآا ومالبسها وأسلحتها ، وقد كان 
اجليش املصري منظم يف إطار فـرق خمتلفة احلجم تصل يف عـناصرها إىل 
أربـعة آالف رجل تتألـف يف قسمها الـكبري من الرتزقة والـباقي من 

إسم جـندي وتنظـم تـلك الفرق املصريني ، حيـمل كل واحـد منهم ، 
... أحـيانا على الـطراز األجنيب كـاحليثي او االشوري او امليتاين واحلوري

  .)1(" بيت"و " نعارين"،حـيث عرفت بـ 
كانت تسند مهمة اإلشراف على تلك الفرق اىل قادة مصريني أو قائد ينتمي       

ا جمهول محلت كل منها إىل نفس عناصر الفرقة األجنبية على شكل سرايا عدده
مجال قرص "و" أمون"اسم معني منذ األسرة الثامنة عشر فكان منها سرية 

  ." متألألة كقرص الشمس"و "الشمس
  االسلـحة: 

كان معظم سالح اجلنود املصريني يتمثل يف الفؤوس وكان الفرعون يتفضل 
ني فقد عادة بتكرمي ضباطه باعطائهم فؤوس ذهبية ، ونظرا التصاهلم باالسيوي

توصلوا اىل اقتباس املنجل اليت نالت امهية بالغة لديهم ، ووصلت اىل درجة 
اا اصبحت احد االسلحة الرمزية للفرعون واكثر آهلة مصر ، واضيف اىل 
جانب استعماهلم السيوف القاطعة الطويلة ، والسيوف القصرية وكانت 

  . )2(مفضلة لدى الفرعون

                                                
ومراجعة عبد املنعم أبو بكر وحمرم  ةترمج, مصر واحلياة املصرية يف العصور القدمية. أرمان أدلوف ـ  1

 .625ص،, ةالقاهر, العربيةالنهضة  ةمكتب, كمال
 630أرمان أدولف،املرجع السابق، ص، - 2
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لدى املصريني اسلحة اخرى كاالقواس اليت  واىل جانب هذا كله عرفت      
يظهر ام نقلوها عن غريهم من الشعوب ، وكانت تصنع من اخلشب 
الصلب يف اشكال خمتلفة فقد تراوح طوهلا املتر والنصف احيانا ، وكان امهها 

،توضع على اطرافها  )1(االقواس اهلاللية و النصف دائرية  ومثلثة الشكل 
لقرون حيوان وصنعت هلا نبال من القصب ادخل يف وبوسطها اغلفة عظمية 

احد طرفيها قطعة برونزية حادة ، وعلى العموم فان اسلحة اجلنود ككل 
احنصرت يف الفؤوس احلربية ، والقوس و احلربة والسيف واملطرقة ، والعصى 
، والدروع اليت كانت طويلة تصل املتر وهي على شكل اطار وضع عليه 

  .جلد ثور
تنت "قد بلغت العربة درجة من االمهية حيث عرفت لديهم باسم ول       
وجعلوها مبثابة الدبابة يف ايامنا هذه ، وكانت ال تعطى اال لعناصر  )2("حاتور

معينة ينتمون عادة اىل الضباط الكبار واملثقفني وحىت السياسيني وعرف 
ارب تزود جبعبتني يف متناول يد احمل )3("كوزي"ام " كوزن"سائقها باسم 

لوضع االسلحة من رماح وفؤوس حربية ويزود احملارب عليها بالعصي 
  .واملزارف
  اللباس احلريب: 
اعترب االهتمام باللباس احلريب احد االمور اهلامة لنجاح املعارك فكانت       

كل قوة تراعي ضرورة توفر اللباس الذي يضمن الراحة واحلركة الكاملة 

                                                
1 - P. Avnderberg.rameses II, p,80 
 630أرمان أدولف،املرجع السابق، ص، - 2
 256جورج كونتو، املرجع السابق، ص،  - 3
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كما اختلفت االسلحة باختالف عناصر  للجندي واختلفت هذه املالبس
  .الفرق املصرية 

كان يصاحب اجليوش املصرية محلة االعالم اليت كانت توضع على قوائم      
طويلة وحتلى بريش النعام رمز النصر وعلى كل منها رمسا او صورة حليوان 
كاالسد واحلصان او آهلة وتتقدم هذه االعالم عادة فرق اجليش املصري ، وكان 
امهها العلم الذي يتقدم كل اجليش وحيمل على خشب مثني على ذروته صورة 
كبش أمون فوقه قرص مشس ، صورة رمزية العظم اآلهلة املصرية  ويتم تثبيت 

  . )1(هذا العلم على عربة خمصصة لذلك 
  :جيش الدولة احليثية   -ب 
  تكوين اجليش:  

ما أساسـا على خـوض إن الدولة احلـيثية اليت كـان وجـودها قـائ     
احلروب وإستعمال القوة مل تـحافظ على وجـودها إال بقهر غريها من 
الـشعوب اليت كانت تـهددها على حـدودها الشمالية والـجنوبية يف الوقت 
الذي كانت فيه قـوام مكونة أساسا من املـرتزقة وبنسبة كبرية حيث 

  .     من اهلند وأوربيني خاصةإستـغلوا كل العناصر الـيت كانت يف متناوهلـم 
واستطاع احليثيون بدورهم تنظيم جيش بشكل يتجاوب مع متطلبام وطبيعة      

اهلجومات والتكتيك الذي كانوا يلجأون إليه ، وميكننا أن جند من أهم فرقة 
اجليش احليثي فرقة العربات وهي أساس اجليش مث املشاة وكان يعول عادة على 

  .صة جيش العربات اخلا
  

                                                
 629أرمان أدولف،املرجع السابق ،ص، - 1
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    االسلـحة: 
كان اجليش احليثي يتوفر على سالح بسيط يتمثل يف العصي الغليظة والفؤوس      

، كما لعبت العربة  دورا فعاال  )1(احلربية واملطارق والدروع واحلراب والرماح 
يف املعارك اكسبتهم  تفوقا على اجليش املصري باستعماهلم ثالثة جنود يف العربة 

ولو اا كانت اكثر تفننا يف كيفية )2(اثنني يف العربة املصريةالواحدة مقابل 
استغالهلا ، فكان دور العناصر الثالثة يتمثل قي سائق العربة  وحامل الدرع 

وهي فرقة  )3("سوتو"وهناك فرقة عرفت عند احليثيني باسم .. للوقاية واحملراب
اليت تتطلب احلركة  مسلحة بالسهام واالقواس كانت وظيفتها اهلجومات املفاجئة

اما البحرية فلم يكن هلا دور يذكر لدى احليثيني الذين مل .. السريعة واخلفيفة
 يكونوا قادرين على تامني ترام برا  لذلك مل يعطوها أي اهتمام يذكر

  اللباس احلريب: 
يظهر احليثيون على االثار املصرية يرتدون لباسا طويال وله اكمام طويلة ، اما      

ى االثار احليثية فيبدون مرتدين بدلة قصرية حماطة حبزام ،وكان اللباس احلريب عل
  .مشاا ملا عليه عند املصريني اذ خيتلف اللباس من فرقة اىل اخرى 

يبدو ان االسلحة يف الشرق االدىن كانت متشاة خاصة اذا عرفنا ان طريف    
ميكننا استخالص ذلك  الصراع املصريني، واحليثني محلوا نفس االسلحة، اذ

بسهولة من الصور اليت خلدت معركة قادش لكن يبقى شيئ واحد خيتلف فيه 
  .اجلانبان وهو شكل االسلحة وامهية الدور لكل منهما وباالخص العربة

                                                
1 - P. Avnderberg.op cit, p,80 
  630املرجع السابق،ص،أرمان أدولف، - 2
3 -  O ,R, Gurnes,The Hittites-Apelicam Book5,london,1952,p,106. 
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وعلى كل فقد إعتمد اجلانبان احليثي واملصري اساسا على فرق العربات اليت      
باالخص من اجلانب احليثي الذي تفوق فيها كانت تلعب دورا فعاال يف املعارك و

، ويف الوقت الذي كان دورهم يقتصر عند احليثيني يف كوم حرسا للملك 
والتدخل وقت الضرورة فقط  باالضافة اىل تأمني سالمة العربات الناقلة ذات 
االربعة عجالت ، وحيتمل ان يكون تفوق احليثيني راجع ملعرفتهم املبكرة هلا واليت 

بينما مل بعرفها املصريون اال عند دخول  )1(م .ق1600اىل ما قبل  ترجع
  .اهلكسوس لبالدهم

اما سـالح املشاة فكان له اعتباره اخلاص وكانت امهيته ختتلف عند        
الطرفني واذا كان عدد املشاة عند احلـيثيني ال يقل عن جنود العربات اال ان 

ذين كان اهتـمامهم منصب على هذا دورهم كان ثانويا على عكس املصريني ال
اجلانب الذي كان معوال عليه اكثر من غريه ، بينما انعدم الفرسان عند اجلانبني 
ويعود ذلك من دون شك اىل امهية احلصان الذي كان صعب االقتناء ومل يكن 

  .       من نصيب اال بعض العناصر على راسها محلة الربيد وامللوك واالمراء
قوانني احلـرب فـلم ختتلف يف مضموا لدى الـطرفني ويف معظمها أما         

تبيح شرعية النهب و الـتدمري للـمدن املغزوة و سيب أهلها ، حيث كـانوا 
يقسمون كعبيد على الـضباط و رجال الدولة ، كما يسمح القانون املصري 

 تـصب بإضرام  النار ، لكونه يرى ضرورة تفريغ املـعابد من آهلـتها حىت ال
عليهم غضبها و لـغتها كما اهتم املـصريون باقتناء األدوات املعدنية ، وعلى كل 

فقد انعدمت لدى الطرفني صورة التعذيب الـوحشي لألسرى مثلما كان عليه 
  . )2(األمر لدى األشوريني

                                                
-1  O ,R, Gurnes,op cit,p,106 

2  _Gurnes .O . R.op cit . pp,113 .115   
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  :املالحق 
 1امللحق 

 
  خريطة تبني أهم اهلجرات العربية القدمية

  )5اريخ العريب اإلسالمي،صشوقي أبو خليل،أطلس الت(
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  2امللحق 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
     
  
  
  
  

  "احلربية واملدنية"شكل يبني صورة للسفن الفينيقية 
 )742عبداهللا احللو،سوريا القدميةص(
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  الشباب ومسألة االندماج االجتماعي يف اتمع اجلزائري                  
- ------  

  اجلزائر - جامعة األغواط  - قسم العلوم االجتماعية  - ن العريب حرا: األستاذ 
  

 :ملخص        
يف مفهومها السوسيولوجي ضمن السياق  اجتماعياالشباب  اندماجإن مسألة       

و املهنية والقيمية ,العام تفهم من خالل تلبية مطالبه وحاجاته الثقافية  االجتماعي
وإن فشل , و للشباب نفسه االجتماعيةظمة واليت تشكل اهلم الشاغل لكل األن

هذه األنظمه يف إجياد احللول املالئمة لتلك املشاكل جعل من الشباب أن يصبحوا 
, يف أي حلظة لالشتعالمستبعدين يستهلكون مشاكلهم و يراكموا وقودا قابال 

وعليه فإن أزمة الشباب يف التحليل النهائي هي أزمة جمتمع يف خمتلف أبعادها 
                                                                                                                    .دالالا السوسيولوجيةو

  Summary  
The issue of young people socially integration in its 

sociological concept within the general  social context should be 
understood through taking into account their cultural and professional 
and values demands and needs which constitute the concern care for 
all social systems and young people themselves.But the failure of 
these systems in finding appropriate solutions to those problems has 
made young people becoming excluded and consume their problems 
and accumulate them to be exploded at any moment as a flammable 
fuel.Therefore , the youth crisis in the final analysis is the crisis of 
society in various dimensions and sociological significances. 

  :مقدمة
ال تتوقف على , للشباب يف أي جمتمع ما  االجتماعي االندماجإن مسألة        

مجلة من اآلليات اليت تلعب دورا بالغ األمهية يف إعطاء مؤشرات ذات داللة 
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حنو  االندماجمسألة  جتاهواضحة لدى شرحية الشباب خاصة فيما يتعلق مبوقفهم 
و ذلك وفق ما يوفره هلم هذا األخري من آليات و اليت من شأا أن تكون , اتمع 

يف اتمع من خالل مجيع  اندماجهممبثابة دافع قوي يعمل على تفعيل مسألة 
و من جهة أخرى قد تكون نفس , للمجتمع  االجتماعياألنساق املشكلة للبناء 

من الظواهر السوسيولوجية السلبية   مجلة انتشاراآلليات مبثابة عامل أساسي يف 
و هذا ما يوضح لنا أيضا بدوره املوقف السليب الذي يفسر نظرة , داخل اتمع 

  .يف اتمع االجتماعي االندماجالشباب جتاه مسألة 
  :إشكالية الدراسة :أوال 

ملسألة ميكننا القول بأن ما ومسناه با, التارخيي  االجتماعي على املنظور اعتمادا      
بالتحوالت , يف خمتلف أبعادها و دالالا قضية مرتبطة أساسا , الشبابية 

ابن "هذا ما ذهب إليه العالمة و .والثقافية االقتصاديةو السياسية و  االجتماعية
حنلهم ال تدوم على العامل و األمم و عوائدهم وإن أحوال "...يف قوله "خلدون

من  انتقالعلى األيام و األزمنة و  اختالفهو إمنا , وترية واحدة و منهاج مستقر 
فكذلك , األمصار و كما يكون ذلك يف األشخاص و األوقات و , حال إىل حال 

   .)1( ..."األقطار و األزمنة و الدوليقع يف اآلفاق و
والتاريخ يعطينا صورة جلية عن ذلك حيث نالحظ كيف كانت اتمعات       

 اجتماعيةاألسرة كمؤسسة (ة يف تأهيل الشباب  التقليدية ال جتد صعوبة كبري
 االخنراطو إدماجهم يف النسق اتمعي العام عرب املؤسسة الزواجية و ) مركزية 

وكيف أصبحت ,   و تقلد بعض املسؤوليات احلياتية , املبكر يف العمل اإلنتاجي 
فيها  تارتفعمن تطور حضاري كبري  حبيث  احلياة نظرا ملا عرفتههذه األخرية 

                                                
ديوان  : اجلزائر(  االجتماعيةاخللدوين و عالقته ببعض النظريات  االجتماعيالتفكري , إدريس خضري )1

  .103ص          )  1992,ات اجلامعية املطبوع
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األدوار و الوظائف و امليادين  درجة التخصص الوظيفي ـ أي التخصص يف خمتلف
جديدة ممثلة ملا يسمى  اجتماعيةكان من نتاج هذا الوضع ظهور مؤسسات و

حزاب و األ االتصالوسائل اإلعالم و ,    اجلامعات , باتمع املدين كاملدارس 
 هذا السياق اتمعي اجلديد أصبح و يف, إخل ...وخمتلف اجلمعيات, النقابات و

 لالندماجبالشباب و بشؤون تعليمه و تربيته و تكوينه و تأهيله  االهتمام
ربط حيث  دوركاميليه عامل اإلجتماع ذهب إ و هذا ما, مسألة حامسة  االجتماعي

 بانعدامو هو اإلحساس , بني هذه األوضاع التفككية و بني ظهور حالة الضياع 
احلديثة لكون األخالق التقليدية اليت كان االجتماعية م عن احلياة اهلدف الناج

واليت كانت تقوم بعملية الضبط و تقدمي املعايري سرعان ما , ينطوي عليها الدين 
و ذلك مما يدفع أعدادا كبريةً , احلديثة  االجتماعيةبالتنمية  ءتبدأ بالتفكك مع البد

هذا و, ومية ال معىن هلا و ال داللة حيام الي يف اتمعات احلديثة إىل اإلحساس بأن
و ذلك بأن ,  )1( ..."من مالمح الرؤية الوظيفية االنسجامإن " ما نلمسه يف قوله 

اتمع يتكون من جمموعة من األنساق الفرعية تتفاعل فيما بينها لتكون النسق 
  .مهالكلي للمجتمع و اليت تساهم يف وظائف خمتلفة لدفع اتمع و تقد

الشباب أهم وحدة من وحدات اتمع يتأثر بتحوالته و مشاكله  باعتبارو        
أو سلبا لو جتاهلنا تطلعام و آماهلم , و يؤثر فيه إما إجيابا بالتقدم يف كافة ااالت 

املشروعة يف حياة أفضل سواء يف اتمعات املتقدمة أو األقل منوا وهذا ما يفسر لنا 
و ذلك , املسبق لدى اتمعات الغربية احلديثة اجتاه املسألة الشبابية حدوث الوعي 

من خالل عملها على خلق إستراتيجيات تنموية حتديثية فعالة دف إىل وضع 
ستدماج خمتلف الشرائح الشبابية من أجل ثبات النسق الآليات جديدة و عقالنية 

                                                
منشورات كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية  :اململكة املغربية, 1ط( الشباب و مشكلة اإلندماج , عمر أفا )1

  .27ص,)1995, بالرباط 
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هلذه الشرحية أن تلعبه يف  بلفت األنظار إىل الدور الذي ميكن" اتمعي و ذلك
  .)1(" و تأكيد القيم املستقبلية و التجديدية, مسريات اإلمناء و التحديث 

أا مل تستطع أن تبلور "... وعلى خالف ذلك جند جمتمعات العامل الثالث         
يف  اندماجهمإجيايب للفئات الشابة من أجل تسهيل  باستقطابسياسة شبابية كفيلة 

كون هذه اتمعات يتكون  االعتبارإذا ما أدخلنا يف , العامة  جتماعيةاالاحلياة 
وأا تتوفر , هرمها الدميوغرايف من قاعدة سكانية عريضة ميثل الشباب أغلبيتها 

وهذا ما أدى بشباب هذه ,  )2(..." على على موارد وخريات طبيعية هائلة 
ا يراكموا وقودا قابل مشاكلهم و معانام و ظلو استهالكاتمعات إىل  

و خري دليل على ذلك ما حدث من ثورات يف كل من   ,يف أي حلظة  لالشتعال
و هذا ما , و سوريا و غريها من بلدان العامل الثالث , وليبيا , و مصر , تونس

جعل اتمع اجلزائري كغريه من اتمعات ليس يف منأى عن تلك التحوالت 
   و من بني املعطيات السوسيولوجية, الثقافية لسياسية ووا واالقتصادية اعيةاالجتم

الدالة و اليت متيز اتمع اجلزائري املعاصر هو أنه جمتمع شاب يف أغلبية و قدرت 
مليون  37من أصل التعداد السكاين الذي بلغ   % 70 نسبة الشباب فيه ب"

 . )3(" نسمة 
ة من طرف الدولة اجلزائرية ال لكن املتتبع للمسار التنموي و السياسة املنتهج   

يالحظ أنه هناك وعي و تطلع وجهة حنو الفئة الشبابية سيما فيما يتعلق منها و امل

                                                
دار  : بريوت( جورج طرابيشيترمجة و تقدمي,اإلنسان ذو البعد الواحد, هربرت ماركيوز )1

 .86ص,)1971,اآلداب
2 C.Camilleri, jeunesse, Famille et developpement, (Ed,C.N.R.S , 
Paris ,1973),p.102. 

  .2012تقرير حول  إحصائيات السكان للثالثي الثاين لسنة , الديوان الوطين لإلحصائيات  )3
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واملتمثلة يف مجلة , جتاه ما ترمي إليه أولويات الدولة اجلزائرية جتاه هذه الفئة 
خفض نسبة و, البالد  اقتصاد استقرارو التنموية من أجل  االقتصاديةاملشاريع 

 االقتصاديكربنامج دعم اإلنعاش " لبطالة وذلك بتطبيق مجلة من الربامج ا
و برنامج تكميلي لدعم  ,) مليار دوالر16(م2004- م2001للمخطط الثالثي

برنامج و, )مليار دوالر 130(م 2009-م2005خمطط مخاسي  االقتصاديالنمو 
)" والرمليار د286(م2014-م2010خمطط مخاسي ثاين االقتصاديتوطيد النمو 

م إىل 2009فيما خيص السياسات املتبعة خلفض نسبة البطالة كآفاق أيضا",  )1(
أيضا العمل , وذلك ألجل السعي على خلق مليوين منصب شغل  %10أقل من 

مديرية التشغيل لكل : اهليئات التالية  استحداثعلى تنظيم سوق العمل عن طريق 
و مجلة من , تشغيل املوجهة للشباب و الربنامج الوطين لعقود ما قبل ال, والية 

بالفئة الشبابية كالوكالة الوطنية املتخصصة يف دعم  االهتماماهليئات اليت من شأا 
و الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر و إنشاء الصندوق , أصحاب املبادرات 

افة إىل باإلض, مكافحة الفقر طالة واملرصد الوطين للتشغيل والوطين للتامني على الب
, م 2013-م2009كمعدل سنوي خالل مشروع17000حتقيق متويل حوايل 

أيضا سعي الدولة يف ,  )2( "ألف منصب عمل لكل سنة باملوازاة 55 استحداثو
فقد خصصت " التكوين سيما فيما خيص قطاعي التعليم وحتقيق التنمية البشرية ال

) م2013- م2001(ا بنيمليار دينار للفترة املمتدة م2048(الدولة ما يقدر ب

                                                
 ,)2012( , 10العدد,  الباحث ,"يف اجلزائر و أثرها على النمو االقتصاديسياسة اإلنعاش " ,حممد مسعي )1

 .147ص
قى العلمي حول السياسات العامة امللت, العامة يف جمال التشغيل و مكافحة البطالة السياسة ,امحية سليمان )2
 , 2009أفريل 27- 26 , اجلزائر, سعيدة, جامعة الطاهر موالي, دورها يف بناء الدولة و تنمية اتمعو

 .3ص
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باإلضافة إىل اإلصالحات اليت شهدا هذه القطاعات جبميع أطوارها من أجل 
مالئمتها و مواكبتها ملتطلبات سوق العمل و تطلعات الشباب ال سيما منها حاملي 

  .)1(" الشهادات
 االعتبارأما من الناحية الثقافية فقد عمدت الدولة اجلزائرية إىل إعادة         

ذلك من أجل ترسيخ اهلوية الوطنية و القومية داخل األوساط و, الوطنية ذاكرة لل
كاألسابيع التثقيفية داخل الوطن و العواصم , من خالل وزارة الثقافة  االجتماعية

باجلانب الديين بإعادة تفعيل دور  االهتمامالثقافية و املعارض الدولية و كذا 
 االعتبارو كذا إعادة , األوساط الشبابية  املساجد من أجل إعادة بث الوعي داخل

دور يف ترسيخ اهلوية الوطنية   لوسائل اإلعالم بنوعيها ملا تلعبه هذه األخرية من
  .األخرية اآلونةمتمثال ذلك يف الربامج املوجهة للشباب يف  األملبعث روح و

دف إىل من طرف الدولة و اليت  تحذةاملاإلجراءات لكن رغم كل التدابري و     
مل متنع من بروز مجلة من , خلق وعي تنموي لدى الشباب لتحقيق تنمية اتمع 

قد تكون نامجة عن تلك , السلبية داخل اتمع اجلزائري  االجتماعية الظواهر
اليت رمبا مل ترتقي إىل تطلعات  االجتماعيةالتحوالت اخلارجية أو الظروف 

قدر عدد "حيث , اهلجرة بنوعيها : ا طموحات هذه الفئة الشبابية و من بينهو
 )2(" ألف هجرة غري شرعية  40مليون نسمة منها ما يقدر ب 1.3املهاجرين 

 استفحالباإلضافة إىل حتول اجلزائر من بلد عبور للمخدرات إىل بلد مستهلك و و
ظاهرة التعاطي و اإلدمان بني األوساط الشبابية بشكل رهيب مما أدى بدوره  إىل 

                                                
  .155ص,  مرجع سبق ذكره,حممد مسعي )1
منشور يف إطار برنامج أحباث , جبامعة اجلزائر,أستاذ  ويالحسني عبد ال.بقلم د, "احلرقة"بعنوان  يرتقر )2

من عند احلدود يف  الذين أعيدوا اجلزائريني املهاجرين يف إحصاء لعدد, لية للسكان الدو االنتقاالتتطبيقية عن 
 .ه األرقامو الشرطة اجلزائرية هي اليت وفرت هذ, 2007-2005الفترة ما بني 
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البطالة اليت قدرت ب "أيضا ظاهرة , اخللقي االحناللو , عدل اجلرمية م ارتفاع
,  )1(" %21.4م حيث قدر نسبة حاملي الشهادات منها ب2009سنة 10%

السبب الرئيسي يف ذلك عدم التكامل بني أنظمة التعليم و قطاعات اتمع و
هذا و غريه  كل,  السيما يف اآلونة األخرية حرقا االنتحارظاهرة  انتشاركذلك ,

لدى الفئة الشبابية من  االجتماعيأصبح  يشكل خطرا بالغ األمهية على التماسك 
  يف ظل تطلعهم حلياة أفضل , ديهم جهة و تذبذب الوعي اتمعي ل

الذي تواجهه هذه الفئة دفعنا إىل معاجلة املسألة  االجتماعيإن هذا الواقع       
ة اهلامة داخل اتمع هذه الشرحي اندماجقضية الشبابية ال سيما فيما يتعلق منها ب

كيف ينظر الشباب اجلزائري :نطرح التساؤل الرئيسي األيت  عليهو, اجلزائري 
  ؟االجتماعي االندماجملسالة 

 : أمهية الدراسة :  ثانيا
حماولتنا تسليط الضوء على أهم املشاكل اليت يواجهها الشباب سواءا املصاحبة    

هلم أو اليت تعتريهم يف حيام اليومية وتعرقلهم على بناء مستقبل   للمرحلة العمرية
 .أفضل 

  :املفاهيم األساسية للدراسة :ثالثا 
  :مفهوم الشباب -1

هي تلك الفئة العمرية املمتدة من " أن الشباب  االجتماعجاء يف قاموس علم     
من جمتمع إىل آخر  خيتلف ةخرية سن البلوغ و حتديد هذا األمرحلة الطفولة إىل غاي

   )2(" حسب قانوا املدين و اإلجرائي
                                                

  .2012لسنة ,للسداسي الثالثي الثاين, تقرير حول البطالة , الديوان الوطين لإلحصائيات )1

larouse Paris ,  Dictionnaire de la sociologie.(.;Raymon Boudou 2

,1990).PP111-112. 
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   :االجتماعي االندماجمفهوم - 2
، ويقال " دخل وأدمج الشيء يف الشيء أي دخل واستحكم فيه"اندمج مبعىن 

دخل فيه واستقر، ويقال نصل مندمج أي مدور وشيء "اندمج يف الشيء أي 
ء مندجمة ومدجمة أي متسلسلة أعضا"و, "تلفداخل كاحلبل احملكم الامل: مندمج

  .)1(" حمكمةوومنسجمة ومرتبة 
   : االندماجأشكال  -ابعار

 ختالفباهو اتمع و, ا يف ميدان واحد أاملشتركة هلذه األشكال إن امليزة      
إال أنه خمتلف اجلوانب  واجتماعيعناصره ومكوناته و مضمونه فهو سوسيولوجي 

  :نذكر من بينها,  و واسع اآلفاق ومتشعب الوظائف
تكيف " السوسيوحضري يعين االندماجإن  :السوسيوحضري االندماج 4-1

والتكيف مع التنظيم  )2(" الفرد مع اجلماعة وتوطيد عالقته مع األفراد اآلخرين 
ضافة إىل ربط الفرد ذاته باآلخرين وربطه باإل, تمع احلضري داخل ا االجتماعي

وجود التعاون على مستوى األحياء وإنشاء   ذلكعلى  وكمثالاملكاين  مبجاهلم
  . وم بنشاطات داخل احلياجلمعيات اليت تم باملشاكل وتق

التربية   من خالل عملية االجتماعيةتلعب التنشئة  :السوسيوثقايف االندماج 4-2
الثقافة من جيل آلخر وأسلوب تشكيل  انتقالعملية  عتبارهابادورا أساسيا وحموريا 

و تربوي يف  اجتماعيعرب تداوله على عدة مؤسسات لديها  وزن  تماعيااجالفرد 
، هذه  إخل...سريورة حياته اليومية كاألسرة واملدرسة والشارع و وسائل اإلعالم

                                                
  .401ص , )1999دار إحياء التراث العريب ،  , بريوت(4،طلسان العرب،  ابن منظور)  1
 1989مطبوعات جامعة اجلزائر ، : اجلزائر(،  حماضرات يف علم النفس االجتماعي ، خمتار حمي الدين  2
  . 86،ص )
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الشاب ثقافيا وذلك من  اندماجاألخرية إذ تقترن سالمتها بدرجة إجيابية يف حتقيق 
قيق إمناء ثقايف يواكب املستجدات خالل العمل على ترسيخ اهلوية الوطنية لديه وحت

أي احملافظة على إيديولوجية اتمع و مقوماته األساسية هذا من , العاملية اإلجيابية 
اتمع و احملافظة على وحدته  جهة أما من جهة أخرى اإلعداد املهين ألفراد

  .متاسكهو
  

  : ماجنداالاملعاجلة لظاهرة  االجتماعية ةالنظري االجتاهات أهم:خامسا
بناء و إطار  باعتبارهاالنظرية تصنف على أا أعلى مستويات املعرفة إن      

ا تساعد تلعب دورا أساسيا يف العلم أل علمية فهي افتراضاتري مرتكز على فك
و بالتايل متنح , التأكيد عليه حول الواقع املدروس  بيف توحيد و توضيح ما جي

 اختبارا تقترحه من تفسريات حيتمل أن تظل حمل للميدان املعريف بفضل م االنسجام
  .دائم على حمك الوقائع

خبريا  باعتباره خلدون إبنتابات لقد متيزت ك :سوسيولوجية اال5-1 
لواقع لوضح م، مفسرا و   بوقائع اتمعات العربية الرببرية واألعجمية جتماعيا

وأول كل اتمعات  هلا، تنبأ مبآل هذه والسياسي, قتصاديواال, االجتماعي
ليلخص  والتوطني البشري سواء ما يعرض يف البدو أو احلضر ستيطاناال أشكال

 دادهمتواذجني األساسيني للعمران البشري ما النموكواملعاش  الواقع ذلك
 ، احلراك االجتماعي قصد خلق جمال يتأقلم فيه نتقالواوأسباب التوزيع السكاين 

ادات والدين بصفة والتقاليد والع جتماعيةاالوكات جيعله حقل للممارسات والسل
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اختالف "اال إىل سوسيولوجيته كما يقول ابن خلدون  جتماعيةاأدق لينتقل من 
  .)1(" هم من املعاشحنل باختالفيف أحواهلم إمنا هو  األجيال

االجتاه  لقد عرفت مدرسة شيكاغو على أن :مريكية النظرية األ 5-2
الوصي املعاجل  ملا ينشئ بني الفرد وبيئته وما أنتجته وأفرزته  ثابةيعترب مب اإليكولوجي

حضرية تؤثر عليه يف سريورة حياته اليومية  اجتماعيةالعالقة بينهما يف بروز ظواهر 
منطلقها دراسة الفرد واجلماعة واتمع من خالل تساؤل مفاده كيف ميكن , 

إن ؟  يف اجلماعة الواحدة االجتماعية قياس عالقة األفراد فيما بينهم وقياس العالقة
البعد  :يف حتاليله بعدين هامني ستحدثااملخرب األمريكي للبحوث االجتماعية  

  .) 2("... االجتماعيةحنو أمهية التنشئة  األثين وبعد اتمع احمللي لكن كالمها ينصب
  :يف حياته اليومية اليت يعاين منها الشباب شكالتأهم امل: سادسا 

برامج التنمية اليت ترتكز عليها  جتمع الثروة البشريةللم بالنسبة ثل الشبابمي    
، وميثل البحث عن مشاكل الشباب حبثاً عن مشاكل اتمع اليت تترك  والتحديث

آثارها على الشباب بشكل كبري، ولكي نتعرف على أهم القضايا املؤثرة يف حياة 
 واحتياجاتهع الشباب اجلزائري الشباب يف اجلزائر، جيب أن نتعرف على واق

ومشاكله، وميكن تقسيم مشكالت الشباب إىل نوعني مشكالت يعاين منها 
دون اآلخر  نها بعض فئات الشباب الشباب بصفة عامة، ومشكالت يعاين م

كالشباب اجلامعي على سبيل املثال، ونعرض فيما يلي أهم املشكالت اليت تواجه 
  .الشباب يف اتمع املعاصر

                                                
  .84، ص)1990املطبعة اجلامعية  ،   :اجلزائر(،  اخللدونية،  حقيقي نور الدين ) 1

, MC graw edition ,  the metropolitain community) , Mackenzie (R2 
England , 1933. p22.  
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د يترتب وق ,متعددة  سريةأواجه الشباب مشكالت ي :املشكالت األسرية/ 1
ومرجع هذه ,  يف الروابط بني األبناء واآلباء أو متزق نفسية اضطراباتعنها 

  :املشكالت أسباب عديدة منها
نتيجة التفكك األسري الناجم عن اهلجر بني الزوجني،  :ضعف الروابط األسرية/أ

وجات وإيثار بعض األبناء على اآلخرين، أو الوفاة أو أو الطالق أو تعدد الز
   .)1(اخلالفات املستمرة بني الوالدين

  .سوء التربية  حيث ينجم عن ذلك التسلط األبوي أو التراخي يف التعامل/ب
يف التوجيه واإلرشاد  ضعف الرقابة الوالدية أو الالمباالة من قبل الوالدين/ ج

  .والنصح 
 احترام، وما يظهر من عدم والنفسي بني الوالدين واألبناءالبعد االجتماعي / د

  . احلرية الشخصية
 الوالدين مهالإو تلبية طلبام كتعويض عن  اإلغراق على األبناء باملاديات/ ه

  .عن األسرة وغيام
  .من تسرب دراسي  هيترتب عن ماو عدم االهتمام أو متابعة السري الدراسي/ و
  : خامتة            
فيما سبق أن نطرح جمموعة من اإلشكاليات املتعلقة مبا أمسيناه  لقد حاولنا       

لنخلص يف األخري أن , باملسألة الشبابية انطالقا من منظور سوسيولوجي تكاملي 
وأن املسألة الشبابية يف , أزمة الشباب هي أزمة اتمع من الناحية البنائية الشمولية 

وسيولوجية واالقتصادية والتعليمية هي نتاج لألوضاع خمتلف أبعادها وداللتها الس

                                                
الشباب بني صراع األجيال املعاصر واهلدى : زكريا الشربيىن، عبد ايد سيد أمحد منصور )1

 .بتصرف.74ص) .2005دار الفكر العريب،  : القاهرة(مهارات احلياة،- القضايا-، املشكالتاإلسالمى



  2013 أفريل /الثاين عشرالعدد  –دولية فصلية أكادميية حمكمة : جملة الباحث 

254 
 

وذلك يف ظل غياب فلسفة مشروع جمتمعي موجه متكامل , اليت يعيشها الشباب 
يهدف إىل االندماج االجتماعي , املقاصد وشامل لكل القطاعات وجماالت احلياة 

بح أكثر اإلجيايب للفئات الشابة وتوفري الشروط املالئمة لتفعيلها وحتفيزها لتص
استعدادا وقدرة على العطاء واملسامهة يف إجناح مسرية التنمية والتحديث لبناء غد 

  .أفضل 
  :قائمة املراجع

  :باللغة العربية/ أ
امللتقى العلمي , العامة يف جمال التشغيل و مكافحة البطالة السياسة ,امحية سليمان )1

جامعة الطاهر , تمعحول السياسات العامة و دورها يف بناء الدولة و تنمية ا
  2009أفريل 27- 26, اجلزائر , سعيدة, موالي

(  االجتماعيةاخللدوين و عالقته ببعض النظريات  االجتماعيالتفكري , إدريس خضري )2
 ) . 1992,ديوان املطبوعات اجلامعية :  اجلزائر

 ) .1987,  دار املعارف املصرية: القاهرة ( ،املرجع يف علم النفس,أسعد جالل  )3
 ) .1999دار إحياء التراث العريب ، , بريوت (4،طلسان العرب،  ابن منظور )4
 . مرجع سابق،  ابن خلدون عبد الرمحان )5
الدار العربية : بريوت , 1ط( ،  موسوعة علم  االجتماع،  حممد حسن إحسان1 )6

  1999للموسوعات ، 
لسنة ,ثاينللسداسي الثالثي ال, تقرير حول البطالة , الديوان الوطين لإلحصائيات )7

2012. 
منظمة املدن العربية : الكويت ( ، اهلجرة الداخلية يف املدن العربية،  بن محودة حافظ )8

 ،2000. ( 
مكتبة لبنان ، : بريوت ( ،معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية، بدوي امحد زكي )9

1987. ( 
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 بريوت(ترمجة و تقدمي جورج طرابيشي,اإلنسان ذو البعد الواحد, هربرت ماركيوز )10
 86ص,)1971,دار اآلداب: 

 ) .1990املطبعة اجلامعية  ، :  اجلزائر(،  اخللدونية،  حقيقي نور الدين )11
,  الباحث ,"يف اجلزائر و أثرها على النمو االقتصاديسياسة اإلنعاش " ,حممد مسعي )12

 ) .2012(,  10العدد
خرون بوزيد صحراوي و آ. تر ,منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية, موريس أجنرس  )13

 ) .2004, دار القصبة للنشر : اجلزائر , 1ط(, 
مطبوعات جامعة : اجلزائر(،  حماضرات يف علم النفس االجتماعي،  خمتار حمي الدين )14

 )  1989اجلزائر ، 
دار الشروق للنشر والتوزيع، : عمان(،  علم املشكالت االجتماعية ,معن خليل عمر )15

2005. ( 
الدار املصرية : القاهرة(،  اإلعالم واتمع ,مىن سعيد احلديدي، سلوى إمام علي  )16

 ) .2004اللبنانية،
،  االستهالكيالشباب بني الطموح اإلنتاجي والسلوك ,  مصطفى عبد القادر )17

 ) .2004جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بريوت(
تمع املعاجلة الصحفية لظاهرة العنف يف ا ,) وأخرون(حممد الفاتح محدي،  )18

، دراسة حتليلية لعينة من اجلرائد اجلزائرية، دراسة علمية غري منشورة، اجلزائري
 ) .2012-2011جامعة األغواط ، قسم االتصال واإلعالم، : اجلزائر(

 ) .1985دار الفكر العريب، : لبنان, 1ط(  الطفولة واملراهقة ،: سعد جالل )19
: اإلسكندرية (,  ثقافة الشباب دراسة يف ,صراع األجيال  , عبد العاطي السيد 1 )20

 ) .1990,دار املعرفة اجلامعية 

منشورات كلية : اململكة املغربية, 1ط(  االندماجالشباب و مشكلة , عمر أفا )21
 ) .1995, اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط 
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الشباب بني صراع األجيال املعاصر : زكريا الشربيىن، عبد ايد سيد أمحد منصور )22
دار الفكر العريب،  : القاهرة(مهارات احلياة،-القضايا-، املشكالتاإلسالمى واهلدى
2005. ( 

: الرباط(،  الشباب ومشكالت االندماج , مصطفى حدية ،  عبد السالم الدامشي)23
 ).1995مؤسسة كونراد أدينار للطبع، 

: بريوت,  1ط(،  جنوح الشباب املعاصر ومشكالته ,عبد الرمحن حممد عيسوي  )24
 ) .2004نشورات احلليب احلقوقية ، دار م

 .  مرجع سابق،  فريديريك معتوق )25
منشأة املعارف، :  اإلسكندرية ( ، علم االجتماع احلضري، قباري إمساعيل )26

1982. (  
يف منشور , جبامعة اجلزائر,أستاذ  الويلحسني عبد ا.بقلم د, "احلرقة"تقريربعنوان )   27   

نتقاالت الدولية للسكان يف إحصاء لعدد إعادة اجلزائريني اإل إطار برنامج أحباث تطبيقية عن
و الشرطة اجلزائرية هي اليت , 2007-2005املهاجرين من عند احلدود يف الفترة ما بني 

   .وفرت هذه األرقام
 : قائمة املراجع بالغة األجنبية/ ب
  

28-  Brake M : the sociology of youth culture and youth sud – culture (sex 
and drugs and rock roll), routledge and kegan paul, London, 1980. 
29  - C.Camilleri, jeunesse, Famille et developpement, (Ed,C.N.R.S , Paris 
,1973) . 

, paris , 1978 , PUF vocabulaire des sciences sociales, Foulique Paul -30      
, NATHAN, (Paris, 1994) .Sociologie urbaine, Grafmeyers yves -31  

, MC graw edition ,  the metropolitain community) , Mackenzie (R -32 
England , 1933.   

.the free  personality  and social structura, Parsons Talcott  -33
press.England: 1951.  

larouse ,1990).iologie.( Paris , Dictionnaire de la socRaymon Boudou;.- 44   
,edition 100 mots clés en sciences economique et sociales,Tenlon (F)-34

eclipse, Paris,1999.  
urban and planning tactic in developping Tylor Frederic William Tony: -35

edition USA 2002 . countries the world bank  
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  الثابتة اإلشهارية الصورة يف البالغية تالتقنيا
----------------------- - 
  اجلزائر – جامعة املسيلة  - قـأميـنة رقياألستاذة 
 --- --------------------- - 

  :امللخص
إنّ انفتاح علوم اللغة على جممل اخلطابات، مدعمة إياها باملفاهيم واإلجراءات     

عامل خطاب مل يأخذ حقه من الدراسة الشاملة املتكاملة، هو  التحليلية، يدفع إىل حماولة ولوج
ألن البحث يف اخلطاب اإلشهاري والصورة الثابتة حتديدا، يشكل فرصة معرفية مثينة .اإلشهار

لذلك ستكون هذه الورقة البحثية حماولة . لتجاوز النقص التارخيي احلاصل يف ثقافتنا البصرية
ىء العريب، ليتمكن من قراءة الرسالة البصرية اليت ليست وليدة إلحياء احلس التأويلي لدى القار

  . مادة تضمينية أو حتمل معان قارة، وإمنا هي ذات أبعاد أنثروبولوجية وإيديولوجية واجتماعية
  :مقدمة

ألن اخلطاب مفهوم عام حييل على أنواع خمتلفة باختالف أشكال التواصل، وما     
اآلليات التعبريية املالئمة لكل شكل، كان لزاما على لذلك من تأثري كبري يف حتديد 

الباحثني حتديد اآلليات أو التقنيات اليت يفترض بكل نوع  االلتزام ا، حىت حيقق 
ويف هذا اإلطار أخذ اخلطاب اإلشهاري يفرض نفسه يف وقتنا . غايته اإلقناعية

ية، ومن هنا اكتسب احلايل، كما لو أنه إنتاج فين أو أديب يف خدمة أهدافه النفع
أمهيته احلضارية ويف اآلن نفسه  خطورته؛ فهو يلعب على النفوس والعقول معا، 

وأمام احلاجة امللحة لإلشهار متمثال باخلصوص . فيأمر وما على املتلقي إالّ التنفيذ
يف امللصق أو الصورة الثابتة، يف اتمع ودوره الفعال يف نشر وإذاعة ما له عالقة 

ج واالستهالك، مبفهوميهما العامني، راح صناعه يعملون على حتديد أجنع باإلنتا
التقنيات والوسائل املمكنة لصنع وإيصال الرسائل اإلشهارية املقنعة للجماهري 
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انصهرت تصدت لدراستها عديد املقاربات -أي الرسائل–هذه األخرية . الواسعة
ة اليت متخضت عن نظرية بريملان يف آخر أمرها فيما أطلق عليه املقاربة البالغي

ماهي التقنيات املوظفة يف اخلطاب : متحور عملها حول الطرح التايل. احلجاجية
  اإلشهاري ممثّال يف الصورة اإلشهارية الثابتة ، واليت جتعل منه خطابا مقنعا؟

 : اإلشهارية الصورة -1
  : الصورة. أ-1

منها  ترادف كلمة أيقون واليت يراديف أصوهلا اإلغريقية والالتينية " الصورة"    
السيميائية، ليعتمدها اجتاهه  سرح نظريته" بريس"أيضا املشاة واملماثلة، وعليها بىن 
  lxxiv.كمصطلح مركزي ملقاربة الصورة

أما التعريف اإلصطالحي للصورة يف املعاجم السيميائية املتخصصة، فإن      
مظهرة  قابلة للتحليل، وهي عبارة عن السيميائيات البصرية تعد الصورة وحدة مت

أيقونية، هلذا فسيميولوجيا الصورة جتعل من نظرية  رسالة متكونة من عالمات
 lxxv.التواصل مرجعها

تطورت الصورة باإلتصال واإلعالم والتكنولوجيات الرقمية، لتصبح ذات      
، بوضع خطاطة تصنيفية للصور" بول أملاسي"أنواع وأصناف عديدة، فقد قام 

اليت تندرج حتتها كل   الصور السينمائية : الصنف األول lxxvi: صنفني جاءت يف
الصور الثابتة، واليت تنقسم إىل : الصنف الثاين ).السينما،التلفزيون،الفيديو(من 

 : قسمني

ويدخل حتتها كل من الصور الوثائقية، : الصور النفعية    2- الصور اجلمالية 1-
ومنهم من اختصر تقسيم الصورة إىل قسمني  .خباريةالصور اإلشهارية، الصور اإل

  .الثابتة واملتحركة: رئيسني
 :اإلشهارية الصورة.بـ-1
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 تستعمل اليت واإلخبارية اإلعالمية الصورة تلك اإلشهارية بالصورة يقصد    
 عواطفه ودغدغة  وحركيا، حسيا عليه والتأثري ووجدانيا، ذهنيا املتلقي إلثارة

  .ما جتاري منتوج أو بضاعة اءاقتن قصد لدفعـه
تستهدف تسهيل احلياة   - واليت هي نوع من الفوتوغراف -الصورة اإلشهارية    

سوسيو ثقايف، وذلك  من خالل تغيري النمطية السائدة يف جمتمع بشري وكيان
    ."اجلاهزية" بتقدمي بديل حيايت أرقى وأكثر إمتاعا عنوانه البارز

والثأثري عرب التقابالت اللونية  ارية دائما اإلغراء واإلار،وتعتمد الصورة اإلشه     
واستبدال الصيغ التمظهراتية وإن تعلق األمر  والداللية واملالزمة ملدة طويلة ممكنة،

ذلك فهي تسعى إىل القبض على الراهنية اليت أنتج فيها   ويف كـل. بذات املنتوج
 lxxvii  .را أو حتسيساجتارة أو فكرا أو إخبا  "املنتوج"ومن أجلها 

  : اإلشهارية للصورة البالغية املقاربة-2
 باحلياة التصاله بعامة اخلطاب أنواع أهم من نوعا  اإلشهاري اخلطاب ميثّل     

 ،lxxviii واحلضارية واألخالقية االجتماعية لقيمه فيؤسس مباشر بشكل اإلنسانية
 مبفهوم بالدعاية وثيقا ارتباطا ارتبط وإن فهو املباشرة، التجارية قيمته عن ناهيك

 إيديولوجية مسة ذات ثقافية قيمة واأليقونية اللغوية املمارسة يف يبطن أنه إال عام
 اخلطاب عن احلديث فإن هنا، من  lxxix. املستقبلني لدى ترسخ أن حتاول غالبة

 نفسه، اآلن يف ومتكاملني متباينني أساسيني قطبني بني التمييز يفرض اإلشهاري
 بدفع ويتكفل اخلطاب، خارج يوجد الذي اقتصادي-السوسيو لبعدا يف ويتمثالن

 جمموعة فيه تتشابك نسيجا بصفته اخلطايب والبعد الشراء، بفعل القيام إىل املتلقي
 تضاربت اآلراء أنّ يذكر وهنا  lxxx.وداللية تركيبية قواعد وفق العالمات من

 يرقى ال أنه أم األدبية مسات له أدبيا نصا اإلشهاري اخلطاب اعتبار إمكانية حول
  . دائما حتوطه الربـحية الغاية كون ذلك إىل
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 إقناعه، على والعمل املستهلك باجلمهور اتصال وسيلة اإلشهاري اخلطاب إن     
 جمازفة أو اندفاع كل عن بعيدا خمطط منهج وفق مبنيا يكون االتصال هذا أن بيد
 اإلقناع على قائمة إبالغية استراتيجية« عده إىل" الصايف حممد"بـ حذا مما

 أفق يف ورموز وصورة كلمة من اإلنساين االتصال وسائل كل لذلك وتستعمل
 بأمهيته والتسليم ما، منتوج اقتناء إىل به والدفع املستهلك/املتلقي على التأثري

 lxxxi.»املنتوجات باقي على وتفضيله
 لتحليل وأنسبها تاملقاربا أهم السيميائية املقاربة أن"  إبرير بشري" يرى    

 والصورة الصوت بني جتمع ألا التداولية، املقاربة جانب إىل اإلشهاري اخلطاب
 و. والديكور واللغة والرمز واأليقونة والشارة واللون واألداء واحلركة واملوسيقى

 التداولية، النفسية، اللسانية،: املقاربات كل تشمل السيميائية املقاربة أن يزعم
 األنسب" إبرير" حسب–" بريس" منظور يعد و lxxxii ،...الثقافية االجتماعية

 نظريته تأسس من انطالقا اإلشهار؛ ومنها البصرية اخلطابات لدراسة واألصلح
 إليها مضافا والرباغماتية الواقعية التطورية وهي عناصر، عدة على السيميائية
 العالمة نطاق من عيوس ذا وهو يظهر، ما بدراسة تعىن اليت الظاهراتية الفلسفته
 بالنسبة الكون يف ما فكل اللغوية، غري التبليغية األنظمة من وغريها اللغة لتشمل
 من جزءاً وتعد السيميوطيقا ضمن تندرج بذلك وهي للدراسة، قابلة عالمة لبريس

   . اللغوية العالمة على اهتمامه ركز الذي لسوسري خالفاً املنطق علم
األمشل واألكثر إحاطة " بارث"لفه الرأي معتربة  منظور إال أن الباحثة ختا     

خبصائص اخلطاب البصري وخباصة اخلطاب اإلشهاري، فهو يدرس هذا األخري من 
الناحية البالغية العامة مستخدما يف ثناياها املنهج السيميائي يف تقصي التقنيات 

يات، مقدما املستخدمة يف الصورة والدالالت املتعددة النامجة عن هذه التقن
" نسقا داال "الصحيحة هلذا النوع من اخلطاب بوصفه " القراءة"للدارسني كيفية 
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 العملية الستكشاف األنسب هو السيميائي البالغي فاملنهج وعليه     .بامتياز
 للفعل احملققة األيقونية و اللسانية احلجج وأنواع ، احلجاجي بعدها يف اإلشهارية

 بالصورة وبصريا ومسعيا شفهيا الفكرة أو للسلعة  لتروجييةا الدعاية أثناء اللغوي
  .املتحركة أو الثابتة
من هذا املنطلق تصدت لدراسة الصورة اإلشهارية اجتاهات عديدة مجعتها          

بالغة اإلشهار اليت تعد امتدادا لنظرية "يف إطار ما أطلق عليه " البالغة اجلديدة"
ة باملقاربة النفسية االجتماعية إضافة إىل املقاربة بارث السيميائية مع اإلستعان

حتليل الرسائل يبيـن أن اإلشهار خالل عمليته اإلقناعية، قد « اللسانية؛ إذ أن 
أعاد إىل االستعمال، بدون وعي، جممل وجوه البالغة الكالسيكية وال سيما وجوه 

نّ اإلشهار إ lxxxiii.»... الغلو واالستعارة والتورية والتجنيس: اإلبدال خاصة
يصبح مدركا هنا، على أنه كالم جمازي يوفّر ذخرية خطية أيقونية هائلة، واخلراج 

وأيضا واقعي متحقق، ) منوذجي مثايل(دائم، يف الوقت نفسه، خليال جد بعيد 
حيني اإلشهار وبطريقة . وبإدخال شيء من احللم ومن اللهو، من اخللق ومن الشعر

  lxxxiv.أقصى ختوم ذاكرتناجمازية، الرغبات املخبوءة يف 
النظر يف جوانبها -انطالقا من النظرية البالغية–يتوىل حملّل الصورة اإلشهارية      

اللسانية واأليقونية والتشكيلية، على اعتبار أا مدار احلجج اليت يوظّفها اإلشهاري 
اء إلقناع الزبون باقتناء السلع، ومن مث التأثري على عواطفه وسلوكاته، ليصبح الشر

واعتباره السلعةَ ذاا . هدفه ، وإن مل يكن يف حاجة هلذه السلعة، خبلق احلاجة لديه
  .حمققا لسعادته ورفاهيته

 الصورة بالغة عن مقاله يف" بارث روالن" السيميائي التحليل رائد حدد    
 النظريةَ – اإليطالية للعجائن ثابتة إشهارية لصورة حتليله من إنطالقا – اإلشهارية

 عن لإلجابة منه حماولة يف وذلك للصورة السيميائي التحليل عليها يقوم اليت لعامةا
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 ماذا انتهى وإذا ؟ ينتهي أين ؟ الصورة إىل املعىن جييء كيف: األسئلة من جمموعة
 يف يرى ألنه للتحليل منوذجا اإلشهارية الصورة بارث اختار ولقد  ؟ بعده يوجد

 عالمات بواسطة الداللية مبقصديته غريه عن تميزي الذي اخلطاب اإلشهارية الصورة
  pleins signes«.lxxxv« . بارعة قراءة إىل تدعو ممتلئة
 يف أمهها متثل للباحثني، بالنسبة اإلشكاليات من العديد تطرح الصورة قراءة إن    

 اللغة هذه خصائص على التعرف وحماولة ذاا، حبد بصرية لغة وجود إمكانية
 إىل" سوسري دي" أبرزها أن منذ وتقصٍ حبث مدار كانت اليت لغةال مع باملقارنة
 املعىن يف تتمثل الثانية واإلشكالية. والتحليل للدراسة قابلة إنسانية كظاهرة الوجود

 اللغة إدراك كيفية نتعرف أن جانب من فعلينا الصورة؛ تتخذها اليت الداللة أو
 املعىن نتحرى أن أخرى جهة ومن ية،العمل هذه على املؤثرة والعوامل الفوتوغرافية

 احلال بطبيعة رأسهم وعلى اال، هذا يف املتخصصون حددها إواليات خالل من
  .الصورة بالغة يف البحث رائد بارث روالن

 فوتوغرافية لغة أيضا فهنالك مجاعي تواضع نتاج اللغة كانت إذا لبارث بالنسبة    
 التمثالت يف جذور هلا ودالالت دوقواع عالمات على تشتمل عليها متواضع

 على يشتمل مسيائي نسق فالفوتوغرافيا مثّ ومن. السائدة واإليديولوجية االجتماعية
 العالمة تشكل واليت جتمعهما اليت والعالقة ومدلول، دال: مكونات ثالثة

 أوليا مسيائيا نسقا"  هذا فيسمي املستوى هذا من أبعد بارث ويذهب. الفوتوغرافية
 وهكذا. األول النسـق يف دعامته جيد" ثانيا مسيائيا نسقا"  األسطورة ميويس" 

 السميائي النسق هو ملدلول فقـط دال مبثابة األول السميائي النسق يصبح
   lxxxvi:الثاين

  significant )دال(   Signifié )مدلول(          
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  signifiant )دال(  Signifié )مدلول(                             

  
 النسق من أي آخر، إىل مستوى من انتقاال القراءة تصبح األساس هذا وعلى    

 إىل كمعىن العالمة من وداخلهما الثاين، السميائي النسق إىل األول السميائي
 السريورة هذه ففي. دواليك وهكذا كمفهوم املدلول إىل مث ومن كشكل، العالمة
  lxxxvii.الدالالت إلنتاج املفهوم إليه ديستن تقريري كمستوى دائما الشكل يشتغل

 الفوتوغرافية، الصورة لقراءة أساسيتان مرحلتان هناك أن النظرة هذه عن ينتج    
 الرسالة، من األوىل املرحلة هو االشاري املعىن االحيائي؛ واملعىن االشاري املعىن ومها
 ومثاهلا إلشارةل الطبيعي املفهوم وهو الدال بني االشارة يف العالقة وصف يتم وفيها

 يعنيه ما ومثاهلا الرسالة، لفحوى الذهين املفهوم وهو واملدلول الفوتوغرافية، الصورة
  .للمشاهد بالنسبة الصورة موضوع

 فهناك قصدية داللة اإلشهارية الصورة داللة أن على" بنكراد سعيد" ويؤكّد    
 معان هناك أن الإ ،)كذا املنتوج جودة: (عن خيرج ال الذي الكلي للمدلول ثبات
 لالشتغال القابلة اجلزئيات أي اإلشهارية، الصورة جزئيات من تستقى جزئية

  .مدلوالت على حتيل كدوال
وباألكيد أن أي متلق وخالل تلقيه خلطاب بصري ما، فإنه خيضعه لثالثة     

 كذاوه ؛ القراءة التأويلية القراءة التقنية،، القراءة الوصفية  مستويات من القراءة
 مقدار معني من العلمية، من خالل اليت هلا ، الواصفة القراءة من هلا قرائته يف يتدرج
، ومن مثّ يعرج على املكونات األيقونية وتقنياا ومكوناا الصورة طبيعة حتديد

التأويلية فهي رهينة بالبعد الذايت  أما القراءة. والتشكيلية ومينحها هويتها
املكونات األيقونية والتشكيلية أبعادا  قارئة وفيها يتم منحواإليديولوجي للذات ال
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فبعد القراءة الوصفية  ؛lxxxviiiتشتغل ضمنه داللية ومجالية وفق السياق الذي
املنظور، زاوية (بتحديد طبيعتها ومكوناا  التعيني النص على -للصورة

ية اليت سيتخذ القارئ من هذه القراءة اجلماع ،.…)النظر،اإلضاءة، إختيار األلوان
عونا تأويليا يعضد بـه قراءته الفردية لنص  تواضعت عليها اجلماعة املفسرة

التعييين باملستوى التضميين، ليشكال قطيب  الصورة، الذي سيتقاطع فيه املستوى
مضمون الصورة، ألن تأويل الصورة مثل كلّ  الوظيفة السيميائية، وحيققا شكل
ترضة من خالل ما يعطى بشكل مباشر، وال املف تأويل، حيتاج إىل بناء السياقات
استعادة املعاين األوليـة للعناصر املكونة للصورة،  ميكن هلذا التأويل أن يتم دون

، لنخلص إىل أن كل lxxxixبينها ضمن نص الصورة وضبط العالقات اليت تنسج
الفنية والصور هي عبارة عن تأويالت يستحيل  القراءات اليت تناولت األعمال

، فالصورة يف العود والبدء دائما يف خلق قرائي  xcق الصورة مع املرجعتطاب معها
  .وتأويلي جديد

 الصورة يرافق الذي اللغوي النص وظيفة عن بارث يتساءل املرحلة هذه يف    
: " اإلشهارية الصورة يف اللغوية للرسالة  رئيستني وظيفتني حيدد إذ اإلشهارية،

 ، املتلقي يف بثه الصورة تريد الذي ملعىنا وجهة بتحديد"  ancrage  الترسيخ
 الوظائف أقل تعد اليت " relais) التدعيم أو الربط كذلك عليها أطلق( املناوبةو"

 يف يوجدان الوظيفة هذه يف والكالم فالصورة الثابتة، الصورة يف خاصة حضورا
 و ورةالص بالغة أمام قاصرة تبقى اللساين النسق أمهية أن إال« . تكميلية عالقة

 املشاهد تستوقف كما املتلقي، نفس يف التأثري ذات فهي واملؤثرة، املتفاعلة إوالياا
  xci.» واالستجابة الرغبة فيه لتثري
 احمللّل/املتلقي عقل يستنفر نص الثابتة اإلشهارية الصورة أن مؤكّدا أصبح لقد    

 خالل من النص، ذاه أغوار تسربان متعاضدتني كعمليتني فالتأويل، القراءة حملاولة
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 واإلميان بارث، حسب اإلقناعية  بالبالغة تِسمه واليت بالدالالت، احلبلى مكوناته
 جعلها مث ومن توظفها، اليت اآلليات يف البحث إىل يؤدي الصورة فهم بتدرج

  .لتحليلها االنطالقة
  :العالمات اللغوية-         

 على حضوره ويتعدد يقونات،األ مع موازٍ بشكل يشتغل اللغوي النص إنّ    
 سؤال عن جواب األيقونات، شرح مواز، نص تعليق، عنوان،: الصورة مستوى

 أساسا هو بل اعتباطي، جماين بشكل البصرية اإلرسالية يف يقدم ال فالنص. مقدر
 إرفاق فإن ولذلك القصدية، مبدأ إىل يستند الذي احملتمل الداليل التدفق ملنع حيضر

 اليت الوجهة ويوجهها التلقي إمكانات من يقلص مكتوبة لغوية بإرسالية  الصورة
 بدور تقوم اليت" الترسيخ وظيفة" بارث" أمساه ما وهذا املرسلة، القناة تريدها

  وظيفة  هي أخرى وظيفة إليها ويضيف املتلقي، يف بثه املراد الصورة ملعىن توجيهي
  .جديدة دالالت  بإضافة اللغوي النص  يقوم حبيث  التدعيم

أنّ دراسة الرسالة اللغوية لن تكون شاملة ما مل " عبد العايل بوطيب"ويرى     
خيص مظهرها التشكيلي، ملا يلعبه : األول xcii:حتط مبستويني، خمتلفني ومتكاملني

هذا املظهر، مبختلف جتلياته، من دور هام يف التحديد غري املباشر حملتوى الرسالة ، 
ر وامللصقات يلعبان على طريقة الطباعة، حمولَني احلروف، يف الغالب، فاإلشها« 

 .xciii» ألشكال تصويرية جذابة 
فيخص املضمون اللساين، وفيه يتم التركيز أساسا على حمتوى الرسالة : أما الثاين   

. اللغوية املصاحبة للصورة اإلشهارية، دف حتديد العالقة التكاملية القائمة بينهما
بد من االعتراف بالدور اهلام الذي تلعبه الدراسة املعجمية والتركيبية، حنوية وهنا ال

كانت أوبالغية، يف ضبط آليات اشتغال اللغة، ملؤازرة الصورة، يف مهمة اإليقاع 
  . باملشاهد، وحتويله لزبون فعلي
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  :العالمات التشكيلية-     
، اإلطار والتأطري ،ظوراملن، التنظيم امل للصورة: يتضمن العناصر التالية

   .اإلضاءة واأللوان ، واخلطوط  األشكال ،زاوية النظر
 :العالمات األيقونية-    

تشكل العالمات األيقونية مكونا أساسيا من مكونات الصورة اإلشهارية ال      
: الواقع وتقدميه فقط، مادامت -استنساخ-باعتبارها اآللية الوحيدة املساعدة على

بل ملا تضمره كذلك من أبعاد  xciv.وال، شيء ما يشبه شيئا آخرالصورة هي، أ
« :إحيائية عديدة ومتشعبة، غالبا ما تتجاوز نطاق التماثل املادي للموضوع املنقول

ألن الصورة تريد دائما أن تقول أكثر مما تعرضه يف الدرجة األوىل، أي على 
اهلام، اقترح ولالقتراب أكثر من خصوصيات هذا املكون . xcv»مستوى التصريح

xcvi تقسيم دراسته ملستويني، خمتلفني ومتكاملني، مها:  
املصورة، ) أو املوضوعات(يتم فيه التركيز على املوضوع : مستوى املوضوعات/1

مع وصف دقيق ومركز جلزئياا، احلاضرة واملغيبة، وما حتمله من أبعاد تعبريية 
نصر، كغيابه، يعد اختيارا، حضور ع« : مادام . حمددة يف سياق سوسيوثقايف معني

  .xcvii»على التحليل أخذه بعني االعتبار
ويتعلق األمر بدراسة الطريقة اخلاصة املعتمدة يف : مستوى وضعية النموذج/2

عرض املوضوعات ـ وتوزيعها داخل جمال الصورة اإلشهارية، أو ما يسمى 
. سوسيوثقافيةبالسينوغرافيا، لتحديد أبعادها التعبريية، وما تضمره من تسنينات 

فوضعيات شخصيات، مثال، يف عالقام ببعضهم البعض، ميكن تأويلها انطالقا من 
  ...).عالقة عائلية، محيمية، عدائية، (معطيات اجتماعية مضبوطة 
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املقاربة البالغية وانطالقا من آليات الصورة اإلشهارية السابقة الذكر، تتراءى     
جمال البالغة والرمزية ، املعىن :  جمالـنيعربدراسة الصورة  لتشملالسيميائية 

  .التقريري واملعىن التضميين، وتنتهي بنتائج للتحليل
  جمال البالغة والرمزية يف الصورة: أوال

 :العالمات البصرية التشكيلية. أ
 التحليل املورفولوجي:  

 25كأن تقول وردت الصورة يف شكل مستطيل طوله : املدونة اهلندسية -
، واملستطيل مستحب تستريح له العني، ولكن ليس سم15سم وعرضه 

كل مستطيل حيظى مبثل هذه امليزة، فاملستطيالت اليت تعرض السلعة أو 
. اخلدمة عرضا أفقيا غالبا ما توحي للمتلقي بعدم قوة الطرح اإلشهاري

وقد ظهر يف الدول الغربية اجتاه جديد يف إخراج الصورة اإلشهارية يف 
 xcviii.ي بينما املربع غري مستحبشكل دائري أو بيضاو

 ال: التحليل الفوتوغرايفنتناول يف هذا ا: 

التأطري، هجر مصمموا الصور اإلشهارية يف اآلونة األخرية فكرة استخدام  -
اإلطارات املزخرفة، اليت بدا فيها كثري من التصنع واجتهوا حنو اخلطوط 

ومهمة اإلطار يف البسيطة وترك مساحات من البياض لتقوم مقام التأطري، 
حالة استخدامه هو خلق إحساس بالوحدة اإلشهارية وضم أجزائه بعضها 

 xcix.إىل بعض، وزيادة قوة لفت النظر

زوايا النظر تتواصل بالربط بني العني واملوضوع املنظور له، : اختيار الزوايا -
فاملشاهد ليس بالضرورة أن يركز على زاوية النظر نفسها اليت نركز عليها 
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وضوع، وال املوقع نفسه الذي يتخذه املصور أو الفنان يف حالة يف امل
من أي زاوية ننظر للموضوع؟ : تصويره أو رمسه، هلذا يطرح السؤال

اإلجابة هي أن الصورة الفوتوغرافية هي من وضع الفوتوغرايف الذي خيتار 
موقعه ضمن عملية التصوير، ليحدد إطار املوضوع الذي يسقطه بضبطه 

وكميتها، أما الصورة اإلشهارية فالتركيز يكون على زاوية النظر  اإلنارة
الوجهية اليت تقابل املشاهد وجها لوجه وكأا ختاطبه، فهي تم بأشكال 
التصوير أي كيفية تصوير املنتج هل ببؤرة أمامية قريبة أو بعيدة وكيفية 

 .اختيار الزوايا هل من اليمني إىل اليسار أم العكس

يكون استقبال الصورة يف املرحلة األوىل جممال، فالعني متسح : حركة العني -
الصورة، ولكن تبثها على اإلطار نفسه ، ليس بالكيفية اخلطية اليت يتلقى 
ا النص، لكن هذه القراءة املة تلبث لتصبح يف مرحلة ثانية قراءة 
خطية، ألن تركيز البصر على الصورة سوف لن ميد دفعة واحدة بكل 

ساالت والدالالت املمكنة، لذا يقتضي أن تقوم العني مبجموعة من الر
 .احلركات العمودية واألفقية والدائرية، حمددة بذلك مسار الصورة

فالعني تسري يف حركتها الطبيعية من اليمني إىل اليسار وفق أحرف     
وعليه فالعني يف رحلتها تسري من . Z.T.S.L.J.LC(c(التينية هي 
بالتركيز على التناسق يف الصورة مث على األلوان، واألبعاد،  اليمني وذلك

 ci.والتحليل، والترتيب والتصنيف
إن مركز الصورة الثابتة وباألخص الصورة : وضع املركز البصري -

اإلشهارية ال يقع يف مركزها اهلندسي متاما، ألن النقطة اليت تستريح العني 
للمستطيل أي النقطة اليت إىل االستقرار عليها ليست املركز اهلندسي 
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يتقابل فيها منصفا األضالع، ولكن هي النقطة اليت تعلو املركز اهلندسي 
يف نظر أخصائيني آخرين،  8/1يف عرف االخصائيني ومبقدار %5مبقدار 

فعرض األشكال . إىل اليمني قليال من املركز اهلندسي كما تقع أيضا
نا عند الزاوية العادية، حتدث حسب التقاطنا البصري، كأن تكون مالحظت

والصورة يف هذا املستوى تظهر كشاهد موضوعي للحقيقة، أو بزاوية 
فوقية بتقدمي الشيء من األهم إىل املهم، أو زاوية حتتية تدل على التحذير 

  .أو اخلطر

تعترب اإلضاءة من أهم العناصر اليت تثري االنتباه يف الصورة، : الظل/الضوء -
على تقريب أو تبعيد املوضوع أو الشخصية، فالبد فاهلالة الضوئية تعمل 

األخذ بعني االعتبار املعىن املقدم من قبل اإلضاءة أثناء قراءة الصورة، فإذا 
كانت اإلضاءة يف الصورة اإلشهارية على اجلانب األيسر فاملنتج املقدم يعد 

ج منتجا مستقبليا، أما إذا كانت اإلضاءة مركزة على اجلانب األمين فمنت
 .مرتبط باملاضي أي باألصول والتقاليد

هناك عدة أمناط من اإلضاءة منها اإلضاءة اآلتية من األمام، أو إضاءة ثالثة     
أرباع الصورة وهي تضيء أحجاما أو خطوطا معينة مركّزة، قصد إعطائها قيمة، 

ليها، أما اإلضاءة اآلتية من العمق، حبيث يكون املوضوع أو الشخصية أمام الناظر إ
حبيث تتموقع اإلضاءة وراء الشخصية تارة تاركة بعض اإلضاءة املعاكسة للنهار 

، وهذا غالبا ما جنده يف املنتجات اإلشهارية اخلاصة بالتجميل والزينة )الظل(
وهلذا يوصي خرباء اإلشهار إىل تسليط الضوء بكميات قوية على . وعروض األزياء

 . يف اخللفيةاملنتج مع اختصار املساحات الظلية 
 التحليل التيبوغرايف: 
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إن الوظيفة األوىل للحروف أو الرسالة اللغوية هي أن يساعد يف نقل الرسالة 
البصرية، وإبالغها للمتلقي على أن ال تستحوذ هي نفسها على نظره وانتباهه، 
فماهي إالّ وسيلة للتعبري عما يستوجبه موضوع الصورة اإلشهارية، كما جيب أن 

درمون "كما رتبها –وف واضحة حىت تسهل قراءا وتتمثل عناصرها تكتب حبر
 Darmond Brisoux: "ciiبريسو 
جيب أن جيلب االهتمام والنظر للوهلة األوىل، بكلماته اجلذابة اليت : العنوان -

حتمل معاين اجلدة، كأن حيمل العنوان وعدا بتحقيق حاجة املستهلك ، 
وقد يرافق العنوان الرئيسي . ابهوالعنوان القصري هو الذي يسهل استيع

عناوين فرعية مكملة، فهو العنصر احملدد للصورة، ميارس دور الرابط بني 
  .الوسيلة واملتلقي

ويتركب من جمموعة من الفقرات قد تكون طويلة أو : النص الوصفي -
قصرية، فهو صلب امللصق أو الصورة اإلشهارية الذي تتم به عملية 

ن النص طويال جدا، وأن يكون بأسلوب واضح، اإلقناع، ويفضل أال يكو
ومثاله إيراد عبارات تشهد فيها شخصية معروفة جبودة املنتوج، كوا 

 .جربته، وعليه حتفز املستهلكني القتنائه

عبارة عن مجلة ذات إيقاع معني، سهلة احلفظ، يف شكل عنصر : الشعار -
فيكون مصاحبا  خطي مميز ملاركات جتارية، ويعترب كدليل للتعرف عليها،

، أو يكون ككتابة )مثل رمز رونو أو بيجو للسيارات(للوغو الشركة 
 ) .Coca Cola(بطريقة مميزة مثل 
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وهي اجلملة األخرية يف النص، وتوضح كيفية احلصول على املنتج : اخلامتة -
وهلا دور ...أو اخلدمة؛ باإلتصال بنقاط البيع أو الذهاب إىل عني املكان

 .يام بالفعليف احلث على الق

وعلى العموم  جيب أن تتالءم الرسالة اللغوية وما توحي به من ارتباطات     
سيكلوجية، مبعىن أنه يف حالة اإلشهار عن خدمات املصانع، فإن األمر يستوجب 
استعمال اخلط بالبنط الغليظ األسود حىت يوحي بشيء من صفات املنتج املُعلَن 

حلروف اخلفيفة الرشيقة يف حالة اإلشهار عن عنه، وخالفا لذلك جيب استخدام ا
وأهم خطوط احلروف املستعملة يف الصور . ciiiجموهرات أو أدوات الزينة 

اخلط النسخي، وهو األكثر شيوعا، وخط الثلث ويستعمل : اإلشهارية العربية
للعناوين الرئيسة ميتاز جبماله ومرونته، وكذا اخلط الرقعي الذي أصبح نادرا 

. لعناوين الثانوية، واخلط الفارسي وهو أقل اخلطوط استعماالويستعمل يف ا
 .وبالنسبة للخطوط األجنبية تتنوع من اخلط الروماين والقوطي واملنحين واملائل

 اختيار األلوان يف الصورة اإلشهارية:  

هناك مبدآن أساسيان جيب اتباعهما يف إدراج األلوان يف الصورة ومها هارمنية     
ومنه أكد باحثوا ومتخصصوا  الصور اإلشهارية أنه من املفضل . نيتهااأللوان وتباي

 .عدم استعمال أكثر من لون أساسي واحد، يركز على إبراز املنتج
  :العالمات البصرية األيقونية. بـ

 التحليل السيكولوجي ألبعاد الصورة، يتناول:  

لتأطري إذا كان هناك انسجام أطراف اإلطار وا: البعد السيكلوجي للتأطري -
 .لتحقيق وحدة الصورة، ومن مث االنسجام النفسي للمتلقي
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هل يوجد بناء متتايل للصورة فيما : البعد السيكلوجي الختيار الزوايا -
 .خيص تقريب وتكبري صورة املنتج مثال، وإبعاد وتعميق صورة اخللفية

إىل ما توحي الصيغة التيبوغرافية : البعد السيكلوجي لتيبوغرافيا الشعار -
 .لشعار اإلشهاري مثالل

 .التأثري النفسي لأللوان -

 يتم حتليل ما يليعالمات بصرية خمتلفة ،: 

 ... .املدونات التعيينية مثل األلبسة، والديكورات، -

 ... .مدونة الوضعيات واحلركات واإلشارات مثل النظرات، -

اجلانب السوسيو ثقايف لأللوان، أي ماهو اللون املسيطر يف الصورة وماهي  -
 .الته االجتماعية والثقافيةدال

 :العالمات اللغوية. جـ
يف الصورة اإلشهارية وشكلي وجودها   ورد سابقا ذكر العالمات اللغوية    

التشكيلي واللساين الصرف، وأُدرج البحث عن اجلانب األول منها يف ما يسمى 
حتلل الرسالة التحليل التيبوغرايف، إال أن اجلانب الثاين يتم معاجلته منفردا؛ وعليه 

الترسيخ والربط، : األلسنية املرافقة للصورة اإلشهارية، انطالقا من دورها الثنائي
  .أي إبراز العالقة بني كل من الرسالة األلسنية والرسالة البصرية

  املعىن التقريري واملعىن التضميين: ثانيا
تعلق دراسة مستويي التعيني اإلدراكي واملعريف واملستوى التضميين امل    

  . باإليديولوجيا
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يف هذا اإلطار ينبغي أالّ يتناسى الدارس االستعانة بالعلوم االنسانية    
كالسيكولوجيا والسوسيولوجيا واألنثروبولوجيا، بل وحىت علم األساطري الذي 
يساعد على قراءة الرسائل املصورة ومنها الصور اإلشهارية اليت توظف رموزا قد 

، فيتمكن من فهم املعاين اليت حتملها من زاوية نظر جمتمع يكون هلا جذور أسطورية
معني أو جمموعة بشرية معينة حول احلياة واملوت، واهللا واإلنسان، اخلري والشر، 

وعليه يعطي تفسرياته حول حركة اجلسم وانطباعات الوجه ... الذكورة واألنوثة
  .واإلمياءات والرموز دالالا الثقافية الصرحية واخلفية

  نتائج التحليل: ثالثا
 نتائج تتعلق باجلانب الفين الداليل:  

احلكم على ما إذا تقيدت الصورة باجلوانب املورفولوجية     
لتحقق قواعد االتصال األيقوين، وبذلك متثيل املنتج بأحسن ...والفوتوغرافية

 وهل احتوت على داللة بالغية تنشط خيال وانفعال املتلقي وتدعم اقتناعه. صورة
 .وإغراءه باقتناء السلعة أو اخلدمة

 نتائج متعلقة باجلانب الوظائفي السيميائي: 

أم ال، وهل " ذات املتلقي"هل كانت الصورة عميقة نوعا ما يف متثيلها لصورة 
استطاعت أن جتسد بوضوح القيم السوسيوثقافية لدائرة متلقيها، وهل كانت غنية 

 يف تفاعل مدلوالا؟
قصى حملل الصورة اإلشهارية ما مت تغييبه يف الصورة أو ما أطلق وهنا أيضا يت    

يف الصورة، وهي األشياء اليت تعمد مصمم اإلشهار إبعادها " الالمرئي"عليه 
مستعيضا عنها مبا خيدم مصلحته من أفكار وقيم يهدف إيصاهلا إىل املتلقي، وفق 

  .إيديولوجية حمددة مسبقا
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  :يديولوجيالصورة اإلشهارية والبعد اإل-3
 الصورة يف تعتمد اليت) األيقونية التشكيلية، اللسانية،( اإلبالغية التقنيات إن    

 وعليه. السلوكيات يف والتأثري الذهنيات وتبديل األفكار مترير على تعمل اإلشهارية
 برىء نص أا على اإلشهارية الصورة مع التعامل األحوال من حال بأي ميكن ال
 أمساها كما األسطورة أو اإلحيائية، فاملعاين ،)اآلخر قبل من إلينا ورد ما األقل على(

  . الصورة حتملها اليت اإليديولوجيا يف تتجلى بارث،
 اشتغال آليات"  أو" اإلشهار إيديولوجية" عليه أطلق عما احلديث ومنه    

 ةصف الغرب الرأمساليني باملشهرين ملحقني"  واستراتيجياته اإلشهاري اخلطاب
. احمللية والثقافات العادات حتطيم خالهلا ومن االستهالك ثقافة لنشر العوملة استغالل
 من النوع هذا يف املتخصصون يتبعها وطرقا مظاهر االستراتيجية هلذه أن واملؤكد

 وسائل ضمن اجلارف سيله بوساطة الشعوب على كبري أثر له الذي اخلطابات
 على األقدر -متثالا أهم اإلشهارية والصورة– الصورة وتعترب اجلماهريي، االتصال
 اتمع شرائح ختاطب كوا والضمنية؛ املعلنة اإليديولوجية األفكار إيصال

 باإلضافة املتلقي، من جمهود بأقل املعىن تنقل ألا وأيضا مستوياا، بكل املختلفة،
   .  سعيا وال حبثا تستدعي فال وقسرا مكان كل يف موجودة أا إىل
  

 وهو اإلشهارية والقيم للعالمات مستهلك مجهور هو اإلشهار ثقافة مجهور    
 من نفسيا موحدين األفراد فيه يكون مجهور إنه ، اإلستهالك جمتمع يشكل مجهور
 واحملُني اإلشهار، له يروج الذي لألنا اجلديد النموذج استهالك حول الصراع خالل
 واملنطقية اجلمالية اآلليات كل«لـ  ضواتعر والذين ،civ النماذج هلاته دوما

 التعبريية بالوسائل تسميته ميكن ما أو...  وإحياءات إستماالت من والبالغية
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 لتعريفهم يطمح اإلشهار مادام cv"» اإلشهارية اإلرسالية مترير يف املعتمدة املختلفة
  .القتنائه دفعهم على والعمل ما مبنتوج

 وإمنا فحسب، بضاعة اقتناء إىل املتلقي بدفع اإلشهاري اخلطاب يكتفي وال    
 وفق ، واتمع الواقع اجتاه خاصة بنظرة والتعريف التسيري إىل ذلك يتجاوز

  .لبضائعها الترويج مع  باملوازاة ألفكارها الترويج إىل تسعى إيديولوجية
 ائرس يف علنا لنفسها تروج وال صرحية كدعاية نفسها تطرح ال اخلفية اإليديولوجيا

 النماذج وطرح واإلثارة وبالتكرار ومرونة، وسالسة دوء تتسلل بل الربامج
 يف فإا ا، اإلقتناع وجيري العملية واحلياة العقل إىل طريقها تأخذ اليت واملفاهيم

 ففي . له مهد قد  اإلقتناع ألن األمر تقبل يسهل وهنا .تأمر اإلشهارية الربامج
 ترتبط اليت والنماذج للصور واعيا وال عاطفيا املستهلك يستجيب مثال الشراء حالة

 احلياة ومنط واإلستهالك لألفكار يروج فاإلشهار  املعروضة، بالسلعة وعيه ال يف
 عن الطهر عقدة من اجلمهور يتخلص أن إىل ويرمي ،البضائع ويسوق املطلوب

 يف الرغبة ،الراحة يف الرغبة : للتسويق أساسية إغراءات ثالث تعزيز طريق
  cvi.اإلجتماعية املكانة إحراز يف الرغبة الرفاهية،

 ينتقل الرأمسالية وعوملة االقتصادي التقدم ذريعة خالل من اإلشهار إن     
 الدول سيادة تأثريه تعدى إذ واحد؛ ثقايف تنميط حنو ببطء املتخلفة باتمعات

 للمنتوجات االستهالك قةبوت يف وتذويبها الوطنية الشخصية حتطيم إىل واحلكومات
 وبالتحديد الغربية، الدول وأفكار  عادات وحىت بل والسلوكيات، والتصرفات

  .أمريكا
 تستطيع ال ثقافة أية أن حد إىل وصلت قد اإلشهارية البضاعة هيمنة و     

إذ أن الرأمسالية الكوكبية حتتل وتدمر عوامل اموعات  تأثريها، من التام االنفالت
ملن ميلك " تسليعها"، وبالتايل رموز هذه الثقافات يتم )غري الغربية(ية األخرى الثقاف
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 حد إىل اجلسد وتقديس املادية بقيم واألخالق القيم استبدال ليتم cvii.املال لشرائها
 يف كانت اليت الثقافية املمارسات وإن واالمتالك احللم وراء واجلري النرجسية،

  cviii.هلا وشريكة ا ملحقة أصبحت قد مستقلة السابق
وحني القت فكرة عوملة الثقافة الغربية استهجانا واعتراضات ال حصر هلا،      

تنادي باحترام الشعوب و حصانة مقوماا الثقافية، تبلورت فكرة أكثر ذكاء من 
قبل املشهرين الغرب متثلت يف استخدام الثقافات احمللية ذاا كستار لترويج 

   cix.»تايل تساعد على تشظي العامل وتفككه، بل تناحره أيضا وبال[...] منتوجاا 
  :امتةــاخل

  :من خالل هذه الدراسة ميكن اخلروج جبملة من النتائج، أمهها    
استثمار  أمهية إىل يدعو هذا فإن ، قليلة البصرية بالثقافة اخلاصة األحباث أن مبا -

 تنمية ) الصورة ( البصري لنصا قراءة يف مقترحة كاستراتيجية ، البالغية املقاربة
، يف )التعيينية(املُضافة إىل املعاين الظاهرية  الرمزية الدالالت تأويل موهبة أوحلس 

عصر الثورة اإلعالمية والتواصلية، اليت تستدعي اليقظة تجاه  كل ما يتلقّاه الفرد 
  .من خطابات

ما مفتوحا على يبقى دائ -ومنها امللصقات اإلشهارية -نص الرسائل البصرية -
  .قراءات عديدة تبعا النتماء القارىء أو احمللل واملنطلقات السوسيوثقافية له

الصور اإلشهارية تلتزم بآليات متعارف عليها، متمثلة يف اجلوانب اللسانية  -
والتشكليلة واأليقونية، باعتبارها احلامل للدالالت املبثوثة يف الرسائل البصرية، 

ا تؤدي وظيفة اإلقناع، وهلا أبعاد إيديولوجية تسترعي وهي آليات بالغية كو
  .االنتباه والتمعن

 :اهلوامـش * 
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